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Apresentação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense tem como missão Implemen-

tar processos educativos, públicos e gratuitos, de ensino, pesquisa e extensão, que possibilitem a formação 

integral mediante o conhecimento humanístico, científico e tecnológico e que ampliem as possibilidades de 

inclusão e desenvolvimento social. 

No intuito de promover a formação integral do educando, em que se pensa na construção de um elo entre 

a formação para o trabalho manual e a formação para o trabalho intelectual, são desenvolvidos na instituição 

diversos projetos coordenados por servidores com participação expressiva de nossos alunos.

A MOCITEC, Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSUL – Câmpus Charqueadas, vai ao encontro de 

nossa missão no sentido de promover a divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão realizados 

no Instituto e em outras instituições de ensino e de oferecer um espaço de diálogo e interação entre jovens 

estudantes e pesquisadores.

Este evento já alcançou posição de destaque entre as atividades realizadas no Câmpus e na região e anu-

almente são propostas inovações para seu crescimento constante e qualificação dos trabalhos apresentados. 

É nesse contexto que ressaltamos a importância dos trabalhos aqui compilados que versam sobre diver-

sos temas dentro de duas grandes áreas no que concerne o Ensino Fundamental, Médio e Superior (Mate-

mática e suas tecnologias / Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas tecnologias 

/ Linguagens, códigos e suas tecnologias) e cinco áreas no que se refere ao Ensino Técnico de Nível Médio 

(Ciências Exatas e Biológicas, Ciências Humanas, Comportamentais e Artes, Engenharias, Informática e Meio 

Ambiente). 

A oitava edição da Mostra contou com a participação de 142 projetos advindos de todo o estado e temos 

a certeza de que este número é um indicador para a diferença que estamos fazendo em nossa sociedade, for-

mando indivíduos e profissionais diferenciados, envolvidos com a situação das regiões em que vivem e autores 

de propostas para a melhoria da educação e da qualidade de vida das pessoas.

Carla de Aquino
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ENSINO FUNDAMENTAL 
MATEMáTiCA E sUAs TECnOLOGiAs / CiênCiAs dA nATUREZA 

E sUAs TECnOLOGiAs

nTÍTULO: A capacidade de drenagem dos solos e a sua utilização em eventos esportivos 

nORiEnTAdOR: Lilian Natani Rosa da Silva Virtuoso

nAUTOREs: Bruno Mello Moura, Eduarda Araújo e Stefani Carvalho

REsUMO: A copa do mundo é um evento que atrai espectadores do mundo inteiro durante a sua realização e por 
esse aspecto, acaba despertando o interesse de muitas pessoas para o país sede, os estádios, a cultura, o clima, etc. 
Um dos fatos interessantes é como, em dias de chuva, a água que cai sobre o gramado não se acumula formando 
poças e prejudicando o andamento do jogo? Isso ocorre devido ao sistema de drenagem implantado nos estádios. 
O sistema de drenagem é o responsável por coletar as águas de chuva e conduzirem para fora do campo do es-
petáculo, em dias de chuva intensa. Tentando compreender melhor esse fato, o objetivo deste presente trabalho é 
analisar os diferentes tipos de drenagem e correlacionar com os diversos campos de futebol da Copa do Mundo 
no Brasil, visando constatar qual é o melhor método. Desta forma, serão relatadas as propriedades do solo, os 
materiais utilizados, especialmente o que se refere aos cuidados com a sustentabilidade e meio ambiente, caracte-
rísticas para a melhor escolha da grama a ser utilizada, bem como cuidados de manutenção que se deve haver para 
manter sua qualidade. 

nTÍTULO: Água: se ela não se comunica, nós nos trumbicamos! 

nORiEnTAdOR: Inês Dutra Silveira 

nAUTOREs: Nicole Abreu Serpa e Jéssika Silva Serpa 

REsUMO: Durante a realização de experimentos sobre as propriedades da água nas aulas de Ciências, ficamos 
muito curiosas com o desenho dos vasos comunicantes e resolvemos investir num instrumento simples para 
comprovar essa propriedade. Após apresentar o experimento para os colegas, resolvemos pesquisar mais sobre 
a propriedade e seus usos no nosso cotidiano e confeccionamos uma maquete para observar o caminho da água 
tratada até chegar nas casas. Utilizamos materiais como mangueira, garrafas PET, madeira e canos de PVC para 
confeccionar diferentes recipientes se comunicando através dos canos.Tão simples quanto a água, o princípio 
dos vasos comunicantes é aplicado na medida de terrenos e construções, nos sifões e na distribuição de água 
nas cidades. Ao abrirmos uma torneira em nossa casa, não imaginamos como a ciência colabora para o nosso 
conforto. Entendemos o quanto o conhecimento sobre a pressão e os vasos comunicantes facilita a nossa vida.
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nTÍTULO: A luz que faz curva

nORiEnTAdOREs: Gilmar de Azevedo Falleiro e Paula RoubaldoLindner 

nAUTOREs: Caroline Bauer Staehler Nunes,  Pablo Antônio Moreira Vieira e Gabriely Leão 
Dorneles 

REsUMO: Fibra óptica é um filamento extremamente fino e flexível, feito de vidro ultrapuro, plástico ou outro 
isolante elétrico (material com alta resistência ao fluxo de corrente elétrica). Possui uma estrutura simples, com-
posta por capa protetora, interface e núcleo. As fibras ópticas são utilizadas como meio de transmissão de ondas 
eletromagnéticas, temos como exemplo a luz uma vez que é transparente pode ser agrupada em cabos. Estas 
fibras são feitas de plásticos e/ou vidro, o vidro é mais usado porque absorve menos as ondas eletromagnéticas. 
As ondas eletromagnéticas mais utilizadas são as correspondentes a gama da luz. Nesse trabalho vamos demons-
trar os conceitos da fibra óptica, que em nosso caso se trata da transmissão da luz através de um filete de água. In-
dependente do material usado (litro de garrafa pet, no nosso caso) ou da aplicação, é lançado um feixe de luz que 
percorre a fibra por meio de reflexões sucessivas. Os reflexos batem na água dando a impressão de curvar a luz.

nTÍTULO: A matemática e o jogo do bicho

nORiEnTAdOREs: Carmen Ennes Becker, Josiane Vieira Rosângela Cesar e  Jessica Waleska 
Etchichury dos Santos 

nAUTOREs: Augusto Cruz de Azevedo e Tales William dos Santos Martinelle 

REsUMO: Este trabalho pretende descrever e compreender, em sua complexidade , as práticas sociais que 
envolvem o jogo do bicho. Pretende também compreender as condições sociais, culturais e econômicas que 
proporcionam esta prática na produção de determinados saberes. Além disso, pretende demonstrar que práticas 
sociais como o jogo do bicho, podem influenciar e estimular um melhor entendimento de questões relacionadas 
à Matemática e, consequentemente mostrar que a matemática é um instrumento indispensável no desenvol-
vimento desta prática e sua relação com a matemática escolar. A pesquisa, qualitativa, foi realizada a partir da 
técnica da observação participante através do contato direto do pesquisador com o fenômeno observado sendo 
feito o registro no diário de campo. Foi feito o uso da entrevista semiestruturada para obter importantes infor-
mações a respeito da realidade estudada. Para a realização das entrevistas, foi utilizado um roteiro na forma de 
questionários. 
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nTÍTULO: Amoeba magnética

nORiEnTAdOR: Márcia Sulani de Fraga Guedes Alves 

nAUTOREs: Marcele Serpa Vilodre e Jonathan Fernando Vaz da Silva 

REsUMO: A amoeba magnética ganhou esse nome por juntar características do ferro magnético (possui mag-
netismo) e substâncias fluídicas (água ou solvente orgânico). Quando está inativa, ou seja, longe da influência de 
ímãs ou outros materiais magnéticos, a amoeba magnética parece ser apenas uma “geleca”; mas basta aproximar 
um campo magnético (íma), para que a amoeba comece a se tornar muito divertida e interessante, pois atende 
à uniformidade do magnetismo envolvido. A produção da amoeba está relacionada a presença da formação de 
um polímero com aspecto elástico. Os polímeros são macromoléculas orgânicas formadas pela união sucessiva 
de monômeros que são moléculas orgânicas pequenas. O polímero obtido muda a consistência tornando-se 
mais elástico, pois sua viscosidade não é constante e depende da força submetida. Apresenta características de 
líquido, como adquirir a forma do recipiente e escorrer e, também de sólido, como se romper quando esticado 
com força e bruscamente. Com este projeto objetivamos produzir a amoeba magnética e demonstrar seu com-
portamento frente um campo magnético. A metodologia utilizada foi a produção da amoeba magnética através 
de experimentos com material simples, de fácil acesso e, estudo e pesquisa bibliográficas referentes a obtenção 
deste polímero. 

nTÍTULO: Aprendendo com o Labirinto Elétrico

nORiEnTAdOR: Rita de Cássia Pinto Silveira

nAUTOREs: Pablo Souza Rios, Carlos Eduardo Farias e Jair Nunes Rodrigues Junior 

REsUMO: O objetivo é explicar como funciona um ‘labirinto elétrico’ e como funcionam elementos básicos de 
um circuito elétrico. É um jogo no qual uma pessoa passa uma argola de metal percorrendo um caminho feito 
em arame, mas sem encostar no arame; caso a argola encoste no arame, o auto-falante irá soltar um ruído. Isso 
acontece por que, quando a argola (com a energia contrária do arame) encosta no arame (que tem energia con-
trária da argola) isso gera energia que é transmitida para o auto-falante e/ou para a led, provocando o funciona-
mento dos dois. Como material para construir o circuito utilizaremos: madeira, arame, 2 pilhas de 1,5 volts, uma 
lâmpada de led, fita isolante, um pedaço de garrafa PET, pregos, tachinhas e parafusos, auto-falante, interruptor, 
um pedaço de papel alumínio e fios para as ligações. 
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nTÍTULO: A tectônica de placas e a formação dos continentes

nORiEnTAdOR: Verônica Neves Kroeff Orengo 

nAUTOREs:Gabrielle Viana Pires, Erika Pires Lemos e Tamires de Souza Correa

REsUMO: A ideia deste projeto surgiu quando estudamos sobre a distribuição da vida na Terra, onde percebe-
mos que uma determinada espécie de planta ou animal existia em mais de um continente. Indagando a professo-
ra de Ciências ela nos respondeu que este fato devia-se a tectônica de placas. A tectônica de placas, originalmente 
chamada deriva continental, foi proposta por Alfred Wegener, que dizia que em torno de 200 milhões de anos 
atrás existia um único continente, que ele chamou de Pangéia ou Pangea, e um único oceano chamado Pantalas-
sa. Sendo assim, as plantas e animais podiam se espalhar por todo o mundo. Para comprovar sua teoria, Wegener 
chamou a atenção para os contornos da América do Sul e da África, os quais se encaixam perfeitamente. Após 
alguns anos a teoria da deriva continental apareceu com novas evidências e um novo nome, Tectônica de placas, 
esta teoria afirma que a litosfera é formada por placas que deslizam sobre as rochas pastosas da astenosfera 
e os continentes são carregados por essas placas. As placas tectônicas estão em constante movimento, sendo 
impulsionadas pelo magma sobre as quais se encontram. Ficamos mais fascinados ainda pelo assunto quando 
percebemos que os continentes ainda estão em movimento, e que devido a essa deriva, formaram-se as cadeias 
de montanhas e ocorrem os terremotos. Para uma melhor compreensão e visualização do assunto faremos ma-
quetes representando Pangea, pantalassa, as placas e os continentes como atualmente se apresentam.

nTÍTULO: Beleza que não encanta

nORiEnTAdOR: Márcia Sulani de Fraga Guedes Alves 

nAUTOREs: Érica Vicente Guterres Lima e Milena Cândido da Rosa 

REsUMO: Desde os tempos das poderosas rainhas, as maquiagens são fundamentais no arsenal de beleza de 
toda mulheres, atualmente alguns homens. E quando falamos em maquiagem, a gama de produtos disponível no 
mercado é imensa. A maquiagem ressalta a beleza e encobre algumas imperfeições, porém o anseio pela beleza, 
muito destacada pelos meios de comunicação, faz com muitas mulheres não atentem para cuidados básicos na 
hora da compra, do uso e do acondicionamento desses produtos. Através de uma prévia pesquisa foi possível 
constatar o uso mais frequente pelas mulheres, de delineadores, lápis para olhos, rímel, bases e pós para o rosto, 
batons e para ressaltar ou embelezar as mãos, os esmaltes. Considerando esta constatação, o presente projeto tem 
como objetivo alertar a comunidade sobre os riscos à saúde provenientes do descuido na hora da compra, no 
uso e no acondicionamento de produtos de maquiagem com efeito de embelezamento ( maquiagem e esmaltes). 
Serão realizados estudos e pesquisas bibliográficas sobre composição das maquiagem mais utilizadas pelas mu-
lheres (delineadores, lápis para olhos, rímel, bases e pós para o rosto, batons e esmaltes), orientações básicas por 
especialistas da área para evitar riscos à saúde e entrevistas com usuárias destes produtos de maquiagem para aná-
lise e comparação das ações referentes ao cuidados na hora da compra, no uso e acondicionamento dos mesmos. 
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nTÍTULO: Cultivo de bactérias ambientais

nORiEnTAdOR: Sabrina Fieira Santos 

nAUTOREs: Ana Caroline Oliveira, Andrieli Nogueira da Silva e Katiele Silva da Silva 

REsUMO: As bactérias são os seres vivos mais antigos da Terra. São microscópicas, unicelulares e procariontes. 
Possuem papel importante na manutenção da vida e do equilíbrio dos ecossistemas, atuando como decompo-
sitores fixadores de nitrogênio, sendo também são úteis para a produção de alimentos, na indústria química, na 
produção de determinados fármacos. As bactérias estão presentes em quase todos os lugares: ar, água, solo, no 
nosso corpo, vulcões, ou polos terrestres. Algumas bactérias são prejudiciais à saúde do homem e podem causar 
doenças, sendo transportadas através das mãos, objetos ou pelo ar. O objetivo deste trabalho é constatar a pre-
sença de bactérias no ambiente. As coletas foram realizadas na E. M. E. F. Eva Alves Pereira, em locais como 
transporte escolar, maçanetas do banheiro, refeitório, caderno, cédulas de dinheiro, dentro outros. As coletas 
foram armazenadas em meio de cultura caseiro e acondicionadas em uma estufa, por três dias. Foi possível cons-
tatar que em todas as amostras cresceram bactérias, especialmente nas amostras coletadas do dinheiro, ônibus 
escolar e banheiro. Após a análise dos resultados, conclui-se que as bactérias estão em todos os lugares, e como 
não é possível determinar no cotidiano quais são benéficas e quais efetivamente causem malefícios, a melhor 
forma de prevenção de doenças causadas por bactérias são hábitos de higiene adequados no dia-a-dia, como 
lavar as mãos, cuidado no preparo e acondicionamento de alimentos, dentre outros. 

nTÍTULO: Desvendando a vida dentro do rio: ecossistema de água doce

nORiEnTAdOR: Inês Dutra Silveira 

nAUTOR: Irã José Rodrigues Martins

REsUMO: Com a proposição de organizar um terrário para observar diversos ecossistemas em aula, iniciamos 
nossa jornada com um aquário onde reproduzimos um pedacinho do Rio Jacuí. Fomos ao rio e coletamos a 
água, solo, rochas, peixes e macrófitas presentes às margens do Rio Jacuí nas proximidades da Praia das Pedri-
nhas. O que nos parecia apenas um trabalho de sala de aula, se transformou num grande aprendizado sobre os 
ecossistemas de água doce. Fazendo uso do caderno de campo, passamos a registrar todas as observações sobre 
os seres ali viventes e a interação deles com o ambiente. Alimentação, temperatura, turvamento da água, desen-
volvimento dos peixes e das plantas, fotossíntese, os ciclos biogeoquímicos, ale, da identificação dos seres vivos. 
Numa segunda etapa, voltamos nossa atenção para a cadeia alimentar e os microrganismos presentes através do 
microscópio. Muita pesquisa, muito aprendizado e o prazer de redescobrir como funciona a natureza.
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nTÍTULO: Eficácia de produtos antibacterianos no controle de bactérias presentes no 
cotidiano

nORiEnTAdOR: Sabrina Fieira Santos 

nAUTOREs: Sonia Correa, Daiane Dias Paes e Cleomar Oliveira de Souza 

REsUMO: As bactérias são os seres vivos mais antigos na natureza. São também os mais simples do ponto de 
vista estrutural, pois são unicelulares, não possuem núcleo celular e são microscópicas. Apesar de seu tamanho, 
elas multiplicam-se uma grande velocidade, sendo consideradas os mais bem sucedidos seres vivos em relação ao 
número de indivíduos. São encontradas em praticamente todos os lugares planeta. Em sua grande maioria, tra-
zem inúmeros benefícios à vida humana, sendo utilizadas na produção de alimentos, medicamentos, na indústria 
química, na produção de medicamentos, etc. No entanto, algumas bactérias são prejudiciais à saúde do homem 
e podem causar diversas doenças (bactérias patogênicas), como tuberculose, coqueluche, pneumonia bacteriana, 
tétano, leptospirose, cólera, dentre outras. Para combater as bactérias patogênicas, são adotadas no cotidiano 
medidas adequadas de higiene, como lavar as mãos, escovar os dentes, utilizar produtos antibacterianos para 
limpar a casa, evitando a proliferação desses agentes patogênicos. O objetivo deste trabalho é testar a eficácia de 
produtos, como água sanitária, creme dental e desinfetante, na eliminação das bactérias encontradas no ambiente 
doméstico. Após a análise dos resultados, conclui-se que os produtos o de limpeza que se mostraram mais efi-
cientes contra as bactérias continham em sua fórmula compostos como quaternário de amônio, cloro, iodo ou 
álcool 70%, desde que utilizados em quantidade adequada.

nTÍTULO: Energia Solar Fotovoltaica e Solar Térmica

nORiEnTAdOREs: Lizandra Klein e Gilmar de Azevedo Falleiro. 

nAUTOREs: Pablo de Souza dos Santos, Júnior Bastos Faleiro e Liandra de Souza da Silva 
Henn

REsUMO: A Energia Solar não é muito utilizada no Brasil, devido ao custo de instalação e de seus materiais, mas 
sua economia é de aproximadamente de 80%. Com os seus dois temas: Energia Fotovoltaica - energia cedida 
pra eletrodomésticos e todos outros materiais que precisam de energia; e Energia Solar Térmica - energia que 
aquece a água e a deixa em boas condições de temperatura dentro de um recipiente (boiler); o grupo pretende 
mostrar uma maquete onde se transmite um pouco sobre o tema com o objetivo de demonstrar que esta forma 
de energia limpa pode ser associada a preservação ambiental e que seu custo tende a ser devolvido após sua 
instalação. Essa maquete trará um exemplo de cada tipo de transmissão: a Solar Fotovoltaica e a Solar Térmica 
e suas informações necessárias ao entendimento e compreensão do público, além da associação de idéias que 
pretendemos demonstrar. 
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nTÍTULO: Energia Vegetal 

nORiEnTAdOREs: Gilmar de Azevedo Falleiro e Paula Roubaldo Lindner

nAUTOREs: Lorenzzo Tolotti Borges,  Éric Ubatuba Fernandes e Guilherme Albuquerque 
Paes Leme Pazzagli 

REsUMO: Neste trabalho iremos demonstrar um princípio básico de eletroquímica. Inicialmente, construímos um 
circuito básico ligados em pedaços de fio de cobre e clips de zinco, anexado em vegetais de nosso dia-a-dia, provan-
do que existem imagináveis fontes de energia. As substâncias químicas nas frutas, particularmente frutas cítricas, 
podem ser convertidas em energia. A estrutura de uma bateria alimentada por uma fruta imita a de uma bateria real. 
Dois metais diferentes são inseridos dentro da fruta e agem como polos positivos e negativos. O fio age como um 
condutor entre os polos e pode ser usado para conduzir uma pequena quantidade de corrente elétrica. O suco ácido 
dissolve pequenas quantidades dos dois metais e seus elétrons reagem uns com os outros. Os íons negativamente 
carregados viajam através dos fios, criando uma corrente elétrica. (A corrente elétrica é o movimento de elétrons). 
Esta demonstração é um circuito fechado, o que permite que os elétrons fluam da fonte de energia e de volta, sem 
intervalos.

nTÍTULO: O que é e o que faz a chuva ácida?

nORiEnTAdOR: Inês Dutra Silveira 

nAUTOREs: Chaiane Santos Cardoso e Josiele da Costa de Vargas 

REsUMO: Ao iniciar o estudo sobre a importância da água para os seres vivos, cultivamos feijões em algodão e 
depois em solo. Observamos o desenvolvimento das amostras e a relação às quantidades de água e exposição ao 
sol. Após três semanas de observação, a professora falou sobre a chuva ácida e os prejuízos causados por ela para 
as plantações, os animais, os corpos d’água, as construções e as estátuas. Para melhor observar essas constatações 
e o entendimento que a chuva ácida é provocada pela poluição liberada pelas chaminés de nossas fábricas e o 
escapamento dos carros, solicitamos à professora que pudéssemos realizar um experimento. Então realizamos o 
experimento da produção de chuva ácida e passamos a regar uma das amostras dos feijões com a água produzida 
e os outros dois continuamos a regar com água tratada e com água da chuva normal. Como já esperávamos, a 
amostra regada com a chuva ácida sofreu sérios danos e morreu. Todas as etapas foram registradas e fotografadas 
no caderno de campo. Compreendemos a importância da produção mais limpa de produtos para suprir nossas 
necessidades. 
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nTÍTULO: Ilusão de Ótica 

nORiEnTAdOREs: Bárbara Azevedo de Souza Silva, Geise Araújo de Lima Recoba, Glaer 
Leal da Silva  

nAUTOREs: Otávio Gabriel Silva da Silva,  Lucilene de Jesus Peres e Miguel da Silveira Scherer 

REsUMO: Ilusão de Ótica O tema deste projeto é a ilusão de ótica que busca a integração dos conhecimentos na 
arte, na ciências e na matemática, tendo como público alvo os alunos do 7º ano da EMEF Thietro Antônio Pires. 
Na arte, através da OP ART, onde os alunos contextualizarão e fluirão este movimento, criando e expressando 
com a produção artística.Na ciências no estudo da visão em relação ao tema. Na matemática no entendimento 
de ângulos e figuras geométricas concretizarão a ilusão de ótica. Esta produção artística será a partir da obra de 
Victor Vasarely, pai da OP ART, onde o artista usava formas geométricas para criar a ilusão de ótica nas suas 
obras. Os alunos ao conhecer a obra, transformam o conhecimento em releituras criando as ilusões de óticas 
variadas, muitas com efeito em 3D. Na matemática é possível entender de forma concreta como a ilusão de ótica 
é criada, onde o conhecimento sobre ângulos e figuras geométricas define as formas para que a ilusão exista. Por 
fim, podemos afirmar que a ilusão de ótica, escolhida como tema deste projeto, tem como objetivo produzir um 
fascínio entre os alunos, levando o conhecimento para a construção de forma prática, prazerosa e criativa.

nTÍTULO: Lixo separado, resíduo aproveitado

nORiEnTAdOR: Márcia Sulani de Fraga Guedes Alves 

nAUTOREs: Gabrielle Santos Macedo e Priscila de Lima Carpes 

REsUMO: Ao consumirmos determinados produtos com objetivo de realizarmos nossas ações ou atividades 
de produção diárias geramos resíduos em nossos domicílios. A comunidade local, em sua maioria, apesar de 
campanhas de orientações realizadas pelos órgãos ambientais responsáveis, campanhas na mídia e nos ambientes 
educacionais, ainda demonstra dúvidas com relação a separação e destinação dos resíduos gerados nos domicí-
lios .Neste sentido o projeto em questão pretende auxiliar através da coleta de informações em órgãos ligados às 
questões citadas, os procedimentos corretos para serem realizadas pela comunidade na qual estamos inseridos 
e alertá-la para a importância dessas ações para o ambiente.Para o desenvolvimento do projeto serão realizados 
pesquisas bibliográficas e estudos referentes a separação dos resíduos sólidos domiciliares e óleo de cozinha e 
entrevistas com órgãos responsáveis pela destinação dos resíduos sólidos domiciliares e com a sociedade local 
com objetivo de identificar iniciativas de ações simples que podem auxiliar na destinação correta desses resíduos.
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nTÍTULO: O Labirinto Elétrico – Eletrodinâmica

nORiEnTAdOR: Lizandra Klein 

nAUTOREs: Andriely Maciel Jacinto, Gabriela Pereira Gonçalves e Fernanda Silva de Souza 

REsUMO: Decidimos fazer este projeto porque além de transmitir conhecimento através da parte visual, as 
pessoas podem estar interagindo diretamente com o projeto, ou seja não serão meros expectadores mas são 
também participantes do experimento. Nosso objetivo era fazer o observador testar sua coordenação motora, 
demonstrando a eletrodinâmica de uma forma divertida e dinâmica. Fizemos vários testes com pessoas de dife-
rentes idades e constatamos que a coordenação motora delas pode variar, algumas de primeira já conseguiram 
concluir o percurso com sucesso, em quanto outras tiveram maior dificuldade, porém a medida que iam repetin-
do o percurso, iam notando uma melhora na sua coordenação motora. Este experimento se aprimorado poderia 
ser usado para ajudar pessoas com dificuldade de coordenação motora fina. 

nTÍTULO: Serpentes peçonhentas do Brasil: respeito é bom e elas gostam! 

nORiEnTAdOR: Inês Dutra Silveira 

nAUTOREs: Muriel Albertina Nunes Lucas e Laíza Gabrieli Baptista da Silva 

REsUMO: As serpentes sempre provocaram um misto de medo, curiosidade e encantamento na maioria das 
pessoas. Após realizar uma pesquisa sobre a produção do soro antiofídico, resolvemos ampliar nosso conheci-
mento sobre esses animais incríveis. Também assistimos a um vídeo sobre a história do Instituto Butantã e a luta 
de cientistas brasileiros pela produção de soros e vacinas que salvam muitas vidas até hoje. Também conhecemos 
o trabalho realizado na Fundação Zoobotânica com a coleta de veneno. Nosso trabalho consta de pesquisas em 
livros e na internet, a identificação das principais serpentes peçonhentas brasileiras, a produção do soro antiofí-
dico, os cuidados e a prevenção aos acidentes com esses animais. Também descobrimos com as toxinas desses 
animais tem contribuído com a produção de inúmeros medicamentos. 
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nTÍTULO: Telescópio caseiro

nORiEnTAdOREs: Gilmar de Azevedo Falleiro e Paula Roubaldo Lindner 

nAUTOREs: Elias Michael Kempka Antunes, Saulo Ferreira Canibal e Crístofer Barreto de 
Souza 

REsUMO: Telescópio é um instrumento óptico que permite estender a capacidade dos olhos de observar e me-
dir objetos longínquos. O telescópio que utiliza lentes é chamado de refrator, o que utiliza espelhos é chamado 
de refletor ou newtoniano, com derivações evolutivas em cada um, mas com os mesmos princípios de funciona-
mento. A partir da luneta de HenzLipreehey (1608), Galileu Galilei (1609) construiu em menos de um ano aquilo 
que seria o objeto que impulsionou o avanço da astronomia, tornando-se o primeiro homem a observar a lua 
através de um telescópio. Em nosso trabalho vamos demonstrar a confecção de um telescópio caseiro com tripé, 
inicialmente trabalhamos na aquisição de lentes adequadas, as quais teoricamente se conseguiria um efeito o mais 
parecido possível com um telescópio convencional. As duas lentes, objetiva e ocular, foram selecionadas dentre 
várias, obtidas em sucatas de material óptico, tal que se conseguisse nessas duas um efeito de aproximação de 
imagem à distância. No trabalho descrevemos também a construção deste telescópio artesanal juntamente com 
os cálculos de aumento de imagem que devem ser ajustados entre si com certo grau de precisão. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 
CiênCiAs HUMAnAs E sUAs TECnOLOGiAs / LinGUAGEns, 

CódiGOs E sUAs TECnOLOGiAs

nTÍTULO: A incidência do consumo de bebidas alcoólicas pelos adolescentes, possíveis 
causas e consequências 

nORiEnTAdOREs: SelciaVanunzia Rodrigues de Souza, Paula Inajá Vieira Nunes e Débora 
Vieira Bertollo 

nAUTOREs: CheilaTauana Vargas Lima, Kaciele Oliveira Vargas e Camila Silva Oliveira 

REsUMO: O trabalho teve origem em uma atividade da disciplina de Português que constava de leitura e discus-
são de reportagem trazida por ZH a respeito do consumo excessivo de bebidas por adolescente. A partir da leitu-
ra surgiu a ideia da verificação da existência dessa realidade no município, pois alguns achavam que no interior do 
Estado, os jovens tem menos acesso ao consumo de bebidas. Sendo pensamos em organizar uma pesquisa que 
evidenciasse essa questão. Desse modo, o trabalho tem por objetivo verificar a incidência do consumo de bebidas 
alcoólicas pelos adolescentes de séries finais de algumas escolas municipais da cidade de Charqueadas. Será apli-
cado uma pesquisa junto aos alunos de algumas escolas para verificação do consumo, tipo de bebida consumido, 
ocasiões, frequência, quem patrocina, problemas em função desse consumo. A partir dos dados coletados será 
feito um levantamento para verificação se há alguma incidência de consumo de bebida alcoólica por adolescen-
tes. O trabalho também servirá para alertar sobre os problemas do consumo de álcool por adolescentes. 

nTÍTULO: A Síndrome de Guillain- Barré e o Labirinto Elétrico 

nORiEnTAdOREs: Lizandra Klein e Gilmar de Azevedo Falleiro 

nAUTOREs: Rafaela Winck de Carvalho, Júlia Ramé Passos 

REsUMO: Usando nossos conhecimentos de eletrodinâmica, desenvolvemos o labirinto elétrico, que pretende 
analisar se as pessoas têm boa coordenação motora. Este projeto visa a criação de um experimento envolvendo 
a eletricidade, com o objetivo de aprendermos como funciona essa forma de transmissão de energia. O labirinto 
elétrico além de ser um projeto de eletrodinâmica é um jogo que também serve para auxiliar na coordenação 
motora das pessoas e na cura de doenças como a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de GuillainBarré tem 
caráter autoimune. O indivíduo produz auto-anticorpos contra sua própria mielina. Então os nervos acometidos 
não podem transmitir os sinais que vêm do sistema nervoso central com eficiência, levando a uma perda da 
habilidade de grupos musculares de responderem aos comandos cerebrais. O cérebro também recebe menos 
sinais sensitivos do corpo, resultando em inabilidade para sentir o contato com a pele, dor ou calor. Queremos 
demonstrar como pode ser minimizados os sintomas desta síndrome ao utilizarmos este pequeno mas eficiente 
experimento. 
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nTÍTULO: As modificações sociais possíveis com o uso de Energias Solar e Eólica na 
localidade do Potreiro

nORiEnTAdOREs: Lizandra Klein e Karina de Oliveira Lucas 

nAUTOREs: Adriéli Lisboa Ferreira, Gabriel Bittencourt Vaz e Pauline Caminha Orengo 

REsUMO: Fontes de energia alternativas derivam do meio ambiente natural. São obtidas de fontes inesgotáveis, 
ao contrário dos combustíveis fósseis. Sua importância está principalmente no fato de fornecer energia de forma 
limpa, com menor incidência de danos ao meio ambiente. Localidades como a do Potreiro, têm na produção e 
distribuição de fumo uma de suas maiores fontes de renda para a manutenção da infraestrutura das famílias lo-
cais, porém, o gasto de energia e os impactos ambientais causados são enormes e por vezes devastadores até para 
a produção de outras monoculturas que servem de alimento nas famílias locais. Visando demonstrar que fontes 
de energia limpas como a Solar e a Eólica poderiam facilitar esse processo de produção e manter uma qualidade 
ambiental adequada a localidade e que estas são possíveis e necessárias, por isso embasamos este trabalho que 
demonstraremos por maquete e explicações gerais.

nTÍTULO: Deixando de ser menina para se tornar mãe: gravidez na adolescência

nORiEnTAdOREs: Sonia de Oliveira Mota e Denise Fonseca Salcedo 

nAUTOREs: Ana Caroline Silva Machado, Francieli Silva Goethel e Naiara da Silva Souza 

REsUMO: A adolescência corresponde ao período entre os 10 e 19 anos, conforme a Organização Mundial de 
Saúde. Sendo uma fase complexa da vida, além dos hormônios, que nessa etapa afloram causando as mais diver-
sas mudanças no adolescente, outros assuntos preocupam e permeiam as mentes dos jovens como: escola, ves-
tibular, profissão, entre os principais a gravidez na adolescência. Existem algumas condições que proporcionam 
a gravidez na adolescência tais como: a falta de informações por parte dos pais, falta de projetos de orientação 
sexual e exageros de erotização pela mídia; levando milhares de jovens a uma experiência fora de hora, dada a 
inexperiência e consequentemente dificuldade em cuidar do filho que chega. Nesse período, ao se tornar mãe, a 
adolescente vivencia momentos de dúvidas, inseguranças e medos. O presente projeto visa a realização de uma 
pesquisa sobre a gravidez na adolescência e seus principais fatores, onde iremos abordar alguns temas como 
aborto, situação socioeconômica, condições psicológicas e fisiológicas dos adolescentes que serão pais, e entre 
outros. Esta pesquisa contribuirá para a sensibilização e aprendizado dos alunos. Sendo ela realizada através de 
dados estatísticos, entrevistas que serão feitas com adolescentes grávidas, artigos e entre outros e para apresenta-
ção do mesmo será realizado um vídeo com explicações. 
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nTÍTULO: Efeito do Carvão sobre as Plantas

nORiEnTAdOREs: Magnólia Martins dos Santos, Jaquelini Osielski Gimenis e Maria 
Antonieta Ennes 

nAUTOREs: Cássia Marcele Alves, Carmem Carolina Klafke e Isadora Luiz Mingurre 

REsUMO: A utilização do carvão mineral como fonte de energia gera resíduos e poluição que constituem num 
problema ambiental, pois não possuem um descarte adequado e acabam se acumulando na cidade. Charqueadas 
é uma cidade que devido á existência das minas de carvão, por muitos anos, ficou exposto á poluição, bem como 
ao acumulo de resíduos no seu solo. Por ser uma cidade que sofre com esse tipo de problema e acaba tornando 
seu solo contaminado, justifica-se a realização deste projeto. Este trabalho tem como objetivo de realizar um es-
tudo sobre o impacto dessa poluição no desenvolvimento de algumas plantas nesse tipo de solo. Serão realizadas 
amostras com a mistura de um solo saudável com resíduos de carvão em diferentes proporções. Ao final será 
possível observar a quantidade de resíduos que a planta estudada consegue suportar de carvão. 

nTÍTULO: É mais fácil dizer não do que começar e tentar parar 

nORiEnTAdOREs: Inês Dutra Silveira e Márcia Sulani de Fraga Guedes Alves. 

nAUTOREs: Paulo Wenysson Goulart de Souza, Vítor Thiago Machado da Rosa e Tayla 
Vargas Vieira.

REsUMO: Com o objetivo de prevenir o vício do tabagismo entre nossas crianças, iniciamos no mês de abril 
a campanha antitabagismo com os alunos do 5º ano nas aulas de Ciências. Organizamos um questionário com 
8 questões objetivas para ser respondido por familiares tabagistas dos alunos. Com 43 entrevistas realizadas, 
tabulamos e colocamos as informações em gráficos para análise. Observamos o maior percentual de mulheres 
fumantes, o que nos chamou a atenção para os fumantes passivos, as crianças. Foi possível perceber a dificul-
dade da grande maioria em tentar, mas não conseguir largar o vício. Também observamos que a maioria sofreu 
influência de familiares ou amigos para iniciar o vício. Com esses dados damos continuidade com a etapa de 
conscientização, onde os alunos receberam informações sobre as consequências do tabagismo para os fumantes 
ativo e passivo. Nesta etapa, passamos a ter a parceria dos professores de Matemática, E F e de Artes. Realizamos 
uma atividade com a embalagem dos cigarros. Após assistir aos vídeos das campanhas realizadas pelo Hospital 
Israelita Albert Einstein, pequenos cartazes de alerta aos problemas causados pelo tabagismo e a prevenção. 
Também organizamos um texto sobre os efeitos da nicotina e as 4.700 substâncias tóxicas do cigarro no organis-
mo, os benefícios em parar, os passos para abandonar o vício e como evitar as recaídas. A partir daí demos início 
à campanha dentro da escola e na comunidade já com uma fumante a menos e alunos convictos. 
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nTÍTULO: Higienizador de Escova Dental (HED)

nORiEnTAdOREs: Vivian Xavier Camargo e André Guimaraes Camargo 

nAUTOREs: Caroline Xavier Camargo, Luca Pires e Andriel Pacheco 

REsUMO: A pesquisa tem por objetivo demonstrar a importância da higiene bucal para a saúde. O projeto 
desenvolveu um higienizador de escova dental (HED) a partir de pesquisa que identificou como ocorre a conta-
minação, a proliferação de bactérias nas escovas, e os prejuízos que podem acontecer aqueles que não realizam 
a higiene bucal corretamente. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, questionários, entrevista e análise de es-
covas. A partir disto, construímos um equipamento que potencializa a higiene das escovas e auxilia na prevenção 
de doenças. A higiene bucal é necessária para manter a boca, dentes e gengivas limpos e saudáveis, prevenindo 
assim problemas na boca como as cáries, a periodontite, a gengivite e ainda ajudar a manter a saúde. Uma boa 
higiene bucal ajuda a melhorar a sua qualidade de vida. 

nTÍTULO: Modelo de Filtro de água reutilizável 

nORiEnTAdOREs: Magnólia Martins dos Santos, Jaquelini Osielski Gimenis e Maria 
Antonieta Ennes 

nAUTOREs: Manuela Lima de Oliveira e Rafaela dos Santos Ferreira 

REsUMO: A intenção de nosso projeto é de mostrar a importância da água, pois a ingestão da água tratada é 
essencial para a concentração da saúde. Então, fizemos o experimento de um filtro para que possamos reutilizar 
a água, para as atividades tais quais como: lavar a louça, limpar o chão, lavar a casa, regar as plantas sem ter o 
desperdício de água potável. Contribuindo assim para maior durabilidade da água no planeta. Este projeto tem 
fins ambientais e demos o uso de matérias recicladas como garrafa Pet. O projeto servirá para transformar a água 
suja depositada no filtro em água limpa (mas não potável). Para fazermos esse experimento utilizamos: - uma 
garrafa Pet; - um chumaço grande de algodão; - um copo de areia fina; - um copo de areia grossa; - um copo de 
cascalho fino; - um copo de cascalho grosso; - 1 litro de água barrenta. 
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nTÍTULO: Perigos que nos Rondam 

nORiEnTAdOREs: Araci Moreira da Silva, Nádia Regina Machado e David Janosk 

nAUTOREs: Dayane da Fonseca Lemos e Andreina Santos 

REsUMO: Atualmente estamos vivendo uma realidade que nos assusta, tanto como professores quanto como 
pais, pois se percebe que nossas adolescentes estão iniciando sua vida sexual cada vez mais precocemente e não 
bastando isso, ainda temos as drogas que também estão inseridas na realidade de todas as escolas. Há muito, se 
fala de responsabilidades e neste jogo de empurra sempre nos deparamos com a responsabilidade sendo passada 
para as escolas, já que muitas famílias não percebem que seus “anjinhos” estão crescendo e experimentando 
“coisas” e, que muitas representam um risco para a fase em que se encontram. Diante disso, as alunas do Ensino 
Fundamental, Dayane da Fonseca Lemos e Andreina Santos da Escola de Ensino Médio Vila Cruz de Malta, 
sentindo a necessidade de mais diálogo sobre tal assunto, desenvolveu o projeto “Perigos que nos Rondam”, que 
tem como principal objetivo alertar as adolescentes sobre os riscos que correm quando iniciam sua vida sexual 
prematuramente sem as devidas orientações. Também foi pensado pelo grupo no problema do uso de drogas, 
tanto nos espaços escolares, quanto fora. Tendo em vista o aumento assustador desta ameaça que a cada dia faz 
mais vitimas, destruindo os lares por completo. 
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ENSINO MÉDIO
MATEMáTiCA E sUAs TECnOLOGiAs / CiênCiAs dA nATUREZA

E sUAs TECnOLOGiAs

nTÍTULO: Afinal, o que é gravidade? 

nORiEnTAdOR:  Jorge Luís Alves da Silva 

nAUTOR: Igor Bueno Machado

REsUMO: A gravidade sempre foi um enigma para os cientistas. Neste trabalho, procura-se, seguindo o percurso 
histórico traçado por Brennan (2008), trazer uma perspectiva crítica das diferentes concepções de mundo dos 
grandes físicos envolvidos na descrição da natureza da força gravitacional. Além disso, traremos um conjunto de 
pequenas demonstrações experimentais que foram utilizadas com objetivo de possibilitar uma visão mais concreta 
dessas ideias. Aristóteles foi o primeiro filósofo a raciocinar sistematicamente o que é gravidade, e como ela atrai 
objetos à Terra. Galileu Galilei foi quem determinou as leis de queda livre, na qual algumas experiências e diversos 
experimentos de pensamento para dar sustentação a suas ideias e Sir Isaac Newton, o maior cientista da histó-
ria pode prever fenômenos cósmicos da gravidade, obtendo assim sua fórmula da Gravitação Universal. Albert 
Einstein questionou, contundentemente, a concepção de espaço proposta por Newton dizendo que o espaço e 
o tempo são relativos e não absolutos como Newton pensava, criando assim a Teoria da Relatividade, na qual ele 
obteve corroboração empírica, alguns anos depois quando enviou uma expedição de cientistas para assistir a um 
eclipse na Crimeia. Portanto objetiva-se neste trabalho relacionar a historicidade da busca pela resposta “o que é 
a gravidade? ”, com uma análise experimental demonstrada em público, utilizando recursos simples para explicar 
como cientistas faziam para conseguir entender a gravidade e como de maneira geral isso funciona. Utilizando-se 
objetos de massas diferentes pode-se demonstrar que eles caem ao mesmo tempo não importando suas massas 
como afirmara Galileu e na relatividade pode-se utilizar um balão e outros objetos pesados para demonstrar que 
a curvatura do espaço-tempo proposto por Einstein na Teoria da Relatividade é realmente relativa. BRENNAN, 
Richard, Gigantes da Física. Zahar, 2008.

nTÍTULO: Aplicativo para gerenciar Luthier S

nORiEnTAdOREs: Luiz Antonio Prestes, Soni Antonia de Araujo e Selma Brenner 

nAUTOREs: Alison Brasil, Vinicius Lopes e Melissa Alves Nunes 

REsUMO: APLICATIVO PARA GERENCIAR LUTHIER Luthier, trabalho a ser apresentado pelos alunos 
Alison Brasil da Silva, Vinicius da Silva Lopes e Melissa Alves Nunes trata-se de um projeto que se originou na dis-
ciplina de Matemática, do terceiro ano do Ensino Médio Politécnico do I.E.E. Assis Chateaubriand, na ocasião em 
que esses alunos estudavam multiplicação de matrizes. O estudo, orientado pelo professor Luiz Antonio da Silva 
Prestes se constitui na utilização de um aplicativo que dá suporte ao gerenciamento de uma empresa. É construído 
na planilha eletrônica libreoffice no laboratório de informática da escola. Esse aplicativo será usado para simular 
a produção, a venda, as despesas, bem como a receita de uma indústria de fabricação de violões e cavaquinhos. 
O aplicativo também simula o pagamento de um empréstimo para a abertura dessa empresa. O projeto surgiu 
da necessidade que os alunos demonstraram em compreender e vivenciar formas de controle e planejamento 
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financeiro tanto no campo pessoal como no trabalho. O principal objetivo do estudo é oportunizar aos alunos 
práticas reais de organização de uma empresa no que se refere ao controle financeiro, tendo como base de cálculo 
a multiplicação de matrizes, assim como experimentar a produção de um aplicativo em planilha eletrônica. Espe-
ramos que essa experiência concreta ajude os alunos a entenderem a importância da educação financeira; para que 
ela serve; como é possível se organizarem para isso. Esperamos também que o projeto os ajude a construírem os 
conceitos matemáticos envolvidos no processo cognitivo, despertando a motivação e o interesse pela matemática 
e suas tecnologias. 

nTÍTULO: Casa Sustentável

nORiEnTAdOR: Rita de Cássia Pinto Silveira 

nAUTOREs: Priscila Labres e Crislei Lisboa 

REsUMO: Este projeto de pesquisa tem como principais objetivos informar as pessoas sobre como é uma casa 
sustentável, o quanto ela beneficia o meio ambiente e se torna mais barata ao longo do tempo. Ele mostra alterna-
tivas para diminuir o consumo de energia através do uso da energia eólica, reutilização de água e também redução 
da poluição por meio de reciclagem, transformando um simples lixo em itens de decoração, utensílios domésticos 
e acessórios pessoais. O projeto também visa quebrar o preconceito que muitas pessoas têm perante o “assunto 
reciclagem”, mostrando, por exemplo, quão bonito pode ficar um sofá feito de pneu e revestido por um pano 
que também foi feito por meio de reutilização de garrafas pets. Com uma Casa Sustentável podemos reduzir em 
grande escala a agressão ao meio ambiente, não mostramos apenas a estrutura da casa, o projeto também tem em 
foco falar dos produtos biodegradáveis, entre outras coisas, também se mostra a diferença de preços entre pro-
dutos sustentáveis e não sustentáveis. O projeto aborda um assunto que é presente nos dias de hoje e que muitas 
pessoas falam e consideram importante, a sustentabilidade. Muitos falam sobre sustentabilidade, mas não sabem 
como devem agir ou o que devem fazer para ser sustentável então este projeto traz para as pessoas uma nova 
visão e algumas alternativas para que possamos de fato ser sustentável de uma maneira correta e que ajude o meio 
ambiente. Entre as possibilidades que a casa oferece, podemos ver os tipos de energia como a eólica e podemos 
ver como aproveitar melhor a água para que não tenha desperdício. 

nTÍTULO: Carretinha treme-treme 

nORiEnTAdOR: Rita de Cássia Pinto Silveira 

nAUTOR: Bryan Carlesso, Nicolas Machado e Liziane Azevedo 

REsUMO: A Mecânica, ou seja, o estudo dos movimentos é considerada a parte mais antiga da Física e talvez a 
área da ciência com que todos se sentem mais familiarizados. A fase preliminar da Mecânica é aquela em que o 
ser humano se percebeu da existência dos movimentos, tanto no céu como na Terra. Com o decorrer do tempo 
ocorreram grandes avanços tecnológicos e algumas divisões da Física, como a Energia mecânica, que é aquela que 
acontece devido ao movimento dos corpos ou armazenada nos sistemas físicos. A partir desse estudo, intenciona-
-se demostrar diversas divisões da Física em uma carretinha, um protótipo. Este projeto tem como objetivo de-
monstrar em uma carretinha feita em madeira, sistemas antes só vistos em tamanho real, ou seja, em carros de 
verdade. Mostrar o funcionamento de um mini som automotivo, suspensões e iluminação do mesmo. Através 



29Charqueadas, RS, dezembro de 2014.
Coordenadoria de Pesquisa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

AnAis dA Viii MOCiTEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSUL – Câmpus Charqueadas

da aplicação de diferentes tecnologias a carretinha tem que tremer, se movimentar, tocar, fazer vibrações através 
do som. Para tanto serão realizados estudos mais aprofundados de sobre o o funcionamento de um minimotor, 
qualidades fisiológicas do som, oscilador de massa/mola, desenvolvimento pneumático, resistência do material, 
geradores em série, tecnologia do eletromagnetismo (transformador), corrente e voltagem, aplicação dos fenôme-
nos mecânicos, ondas de rádio e motor de arranque. A ideia é que o protótipo seja uma miniatura de um carro que 
participa de competições tipo demonstração e exibição, onde o que conta é o carro que consegue acender mais 
luzes, fazer mais barulho e tremer mais. 

nTÍTULO: Chuva Ácida 

nORiEnTAdOREs: Elizabeth Silva Siveira, Andressa Araújo da Silva e Tatiana Vanessa 
Wasum 

nAUTOREs: Brenda Ellen da Abreu, Aroelli Vasconcelos Machado e João Vitor Machado da 
Silva 

REsUMO: O projeto sobre a chuva ácida tem como objetivo analizar as águas da chuva em diversos pontos da re-
gião carbonifera; pesquisar as causas da chuva ácida e os danos causados por ela; levar ao conhecimento da popu-
lação as causas e os danos da chuva ácida ; identificar fontes, transportes e (ou) destinos e poluentes; e em si prever 
os efeitos em sistemas naturais. Sabemos que a chuva ácida é um dos principais problemas ambientais, e que pode 
produzir resultados significatifos no meio ambiente e em nossa saúde. Através do incentivo da educação ambiental 
nas diciplinasde ciências da natureza , o grupo motivou - se a investigar se a riscos de aver, ou, se é em algum grau, 
ocorre uma chuva ácida, e, procurando entender quais são as causa e consequências deste fenômeno, levando esta 
pesquisa para o conhecimento da população de nossa região. A chuva ácida é uma das principais consequências 
da poluição do ar. As queimas de carvão ou de petróleo liberam resíduos gasosos, como óxidos de nitrôgenio e de 
enxofre. A reação dessas substâncias com a água forma ácido nítrico e ácido sulfúrico, presentes nas precipitações 
de chuva ácida. Os poluentes do ar são carregados pelos ventos e viajam milhares de quilômetros; assim, as chuvas 
ácidas podem cair a grandes distâncias das fontes poluidoras, prejudicando outros países.  Durante a apresentação 
do projeto iremos simular uma das maneiras de como a chuva ácida pode se formar, apresentar os resultados das 
análises das águas da chuva e falar como a chuva ácida ocorre. 

nTÍTULO: Comer bem: o que ensinar e o que aprender

nORiEnTAdOR: Selma Aparecida Brenner Acosta 

nAUTOREs: Michel Medeiros Abrahão e Eduarda Couto Chilatz 

REsUMO: O projeto ‘’ Alimentação saudável na educação infantil ‘’ visa analisar como as escolas de educação 
infantil lidam com práticas de alimentação saudável, diante da oferta de tantos alimentos de fácil acesso, como por 
exemplo, congelados e festfoods, ou seja, alimentos rápidos e práticos, também não deixando de fora como às 
escolas de educação infantil priorizam em termos de alimentação saudável para as crianças. Neste sentido é funda-
mental resgatar as práticas e valores alimentares culturalmente referenciados bem como estimular a produção e o 
consumo de alimentos saudáveis regionais (como legumes, verduras e frutas), sempre levando em consideração os 
aspectos comportamentais e afetivos relacionados às práticas alimentares. Uma alimentação saudável, de um modo 
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geral, deve favorecer o deslocamento do consumo de alimentos pouco saudáveis para alimentos mais saudáveis, 
respeitando a identidade cultural alimentar das populações ou comunidades. O universo de pesquisa se dará por 
meio de uma escola de ensino infantil do próprio município de Charqueadas, na qual buscamos observar alguns 
hábitos saudáveis, como o cardápio balanceado, o bem estar junto com os benefícios dessa alimentação no dia a 
dia de cada individuo. Iniciando assim o projeto de pesquisa por meio de leituras sobre os conceitos fundamentais 
a serem trabalhados em nossas pesquisas, alimentação saudável e balanceada, ressaltando as principais caracterís-
ticas de uma alimentação saudável, que devem ser o respeito e a valorização as práticas alimentares culturalmente 
identificadas; A garantia de acesso, sabor e custo acessível; Variada; Caloria; Harmoniosa e por fim a segurança. 

nTÍTULO: Conscientização de energia menos degradante 

nORiEnTAdOR: Roberto Hartwig Oswald 

nAUTOR: Pâmela Fogaça Barcellos 

REsUMO: Este projeto tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o desperdício de energia a partir da de-
monstração de como é gerada a energia nas hidrelétricas. Para demonstrar o que é preciso fazer para instalá-la em 
um local, será apresentado um projeto de um protótipo de geração de energia a partir da força da água, mostrando 
como é feita a geração de energia hidráulica, e assim tentar conscientizar as pessoas do gasto excessivo de energia 
na sua conta de luz e do desperdício de energia. Escolheu-se esse tipo de geração por ser sustentável, no sentido 
de ser menos prejudicial ao ambiente, em relação a outras, como exemplo podemos citar a termoelétrica. O traba-
lho será feito com base em conhecimentos sobre instalações de usinas. O protótipo ajudará na demonstração de 
como funciona a geração. Para a geração de energia capaz de atender um município ou região, torna-se necessário 
a instalação de uma usina de grande porte. Neste trabalho serão apresentados alguns componentes de uma usina 
hidrelétrica, então explica-se que ocorre uma devastação de uma grande área para tal instalação. Será demonstrado 
o protótipo com sua geração de energia, porém com o gasto excessivo da energia nas casas, no comércio e nas 
indústrias, pode-se dizer que essa usina não suprirá a demanda tão grande de energia, então necessitará de mais 
usinas, mais instalações, mais devastações, sendo que pode-se evitar tal degradação se soubermos economizar 
energia. Em suma, este trabalho aborda desde a instalação de uma hidrelétrica até o seu prejuízo ao meio ambiente. 

nTÍTULO: Criança aprende, criança cuida!

nORiEnTAdOREs: Selma Aparecida Brenner Acosta e Carolina Medeiros 

nAUTOREs: Alan Ferraz Vale, Catiane Araújo da Rosa Roque e Jenifer Kaffer da Luz 

REsUMO: A Educação Infantil é a fase em que a criança tem seus primeiros instintos. As propostas pedagógicas 
da maioria das instituições reconhecem as crianças como seres íntegros que desde muito cedo aprendem a ser e 
conviver consigo próprios e com os outros, construindo aí importantes aprendizagens, conceitos e valores para a 
vida toda. A Educação Ambiental procura despertar a consciência das relações entre todos os seres do universo, 
concebendo harmonia entre o ser e o meio ambiente. O diálogo com as crianças poderá contribuir muito para a 
construção dos conceitos de preservação da natureza, sustentabilidade e consciência ecológica planetária. A ideia 
de envolver as crianças em questões ambientais e sociais a partir da escola e da comunidade representa uma das 
evoluções mais importantes nos trabalhos de Educação Ambiental. Diante disso, o projeto “Estudos Ambientais 
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na Educação Infantil” aborda a atual situação do planeta com relação aos problemas ambientais e tem por objetivo 
conhecer, analisar e valorizar a educação ambiental desenvolvida na educação infantil. Será realizado tendo como 
objeto de análise uma escola municipal da rede pública de Charqueadas, com base nas atividades pedagógicas 
que os docentes desenvolvem na escola e na comunidade com todas as crianças. Trata-se de uma escola que tem 
esse tema como fundamental em sua Proposta política-pedagógica e uma trajetória de atividades sistemáticas e 
pontuais que envolvem a educação ambiental em suas práticas pedagógicas cotidianas, em que aspectos básicos 
de cuidados com o meio ambiente dialogam com todas as dimensões da educação infantil desenvolvidas. Por 
meio desse estudo pretendemos conhecer melhor essas práticas, analisá-las e compreender a sua importância no 
contexto da nossa formação no Curso Normal. 

nTÍTULO: Energia do Futuro 

nORiEnTAdOREs: Volmir Siochetta e Rose Oliveira de Souza 

nAUTOREs: Nadini Souza da Silva,  Brenda Silva Lara e Melissa Campos da Silva 

REsUMO: Usina Eólica é basicamente um novo modo de produzir energia no mundo, além de não poluir o meio 
ambiente, é muito mais em conta para os governos e para o bolso dos cidadãos, pois usa apenas a força do vento. 
Pensando nisso resolvemos que nosso projeto será sobre as usinas eólicas, pois se a população se alertar a tempo, 
talvez será possível mudar o rumo do planeta, já que a maior poluição vem das Usinas Hidrelétricas e Termoelé-
tricas. O projeto da Usina Eólica consiste em mostrar como é produzida a energia a partir do vento natural, quais 
suas características, e quais os benefícios que essa tecnologia traz para o meio ambiente e a vida do ser humano, 
tendo em vista a necessidade de produzir uma energia limpa que não cause danos ao meio ambiente. Devido uma 
escassez de água no futuro, as usinas hidrelétricas não serão economicamente viáveis, fazendo assim os grandes 
países optarem por uma energia mais barata, renovável, e que não prejudique o ecossistema, dando lugar para as 
Usinas Eólicas. No projeto a usina será apresentada por uma maquete de uma “Cidade Eólica” que será energizada 
por um moinho de vento produzido com materiais reciclados, que terá como objetivo demonstrar como funciona 
o processo de produção de energia. Este trabalho visa o entendimento parcial de como funciona uma usina eólica 
e como revoluciona a economia mundial com um custo razoavelmente baixo, e assim evitando blecautes em épo-
cas de seca, apesar de alguns pontos negativos como o poluição sonora o qual as usina não podem ser instaladas 
em perímetro urbano. Mas já existem turbinas mais silenciosas que diminuem muito o barulho produzido pelas 
hélices. Com nosso projeto esperamos dar mais um impulso na evolução positiva do Planeta Terra! 

nTÍTULO: Jogos didáticos como estratégia para o Ensino Médio 

nORiEnTAdOR: Crislei Fazenda Cezar 

nAUTOREs: Eduarda Fallavena Gonçalves, Luísa Dornelles Linck Rosa e Marina Ferreira Reis 

REsUMO: Instituição: Instituto Estadual de Educação São Jerônimo Alunos: Eduarda Fallavena Gonçalves; Lu-
ísa Dornelles Linck Rosa; Marina Ferreira Reis Orientadora: Crislei Cezar Fazenda PROBLEMA: Não há como 
ignorar as dificuldades que passam os professores no seu dia a dia em sala de aula. Uma dessas dificuldades é a 
construção do conhecimento em química. O desinteresse dos alunos a essa disciplina vem aumentando com o 
decorrer do tempo, seja pela aplicação de metodologia equivocada ou pela falta de significação desses conteúdos 
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no seu cotidiano. JUSTIFICATIVA: Os Jogos didáticos foram confeccionados, para que a disciplina seja constru-
ída de uma forma dinâmica, minimizando o grau de dificuldade, e tornando as aulas mais atrativas. OBJETIVO: 
Ajudar o aluno na construção do aprendizado que possibilite a compreensão dos processos químicos aumentan-
do seus conhecimentos científicos e tecnológicos necessários a sua prática e cidadania. METODOLOGIA: O 
ensino de Química geralmente e tradicional e sistemático, baseando–se na simples repetição, memorização das 
formulas e dos cálculos, descontextualizados do dia a dia. Tornando a aprendizagem de Química maçante, che-
gando os alunos a questionar sobre a utilidade do estudo da química em suas vidas. E notável que o desinteresse 
dos alunos de ensino médio. Atualmente os jogos pedagógicos estão sendo utilizados como ferramenta atraente 
e inovadora para o processo de ensino aprendizado, torna as aulas mais atrativas e dinâmicas. Portanto o presente 
trabalho tem como objetivo verificar a eficácia dos jogos lúdicos no ensino do conteúdo de Química. Enfatiza a 
pratica dos jogos e/ou atividades didáticas, auxiliando aluno e professor no processo de ensino- aprendizagem, 
tornando a aula menos monótona. REFERÊNCIAS: ANTUNES C. Jogos para a estimulação das múltiplas 
inteligências. Petropolis vozes, 1998 RIZZO G. Jogos inteligentes e construção do raciocínio na escola natural. 
3ed. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil.2001 

nTÍTULO: Labirinto Elétrico 

nORiEnTAdOR: Volmir Siochetta 

nAUTOREs: Giovanna Pinheiro Oliveira,  Larissa Ignez Lemes dos Santos e Carolina dos 
Santos Rosa da Fonseca

REsUMO: Nosso projeto visa a criação de uma experiência envolvendo a eletricidade. Com objetivo de irmos em 
busca de aprendermos como funciona a eletricidade e eletrostática, com a finalidade de respondermos algumas 
perguntas e dúvidas, resolvemos desenvolver algo que fosse interessante e ao mesmo tempo trouxesse entreteni-
mento às pessoas visitarão nosso espaço. A resposta para isso, então, foi criar o Labirinto Elétrico. O desafio de 
nos reunirmos e montarmos um trabalho com várias pessoas com diferentes pensamentos e opiniões, tentando 
formar uma única idéia, na intenção de repassar conhecimento não só para as pessoas que ao nosso espaço visi-
tarão, mas também para os próprios componentes do grupo foi a nossa motivação. Com esse experimento pode-
mos analisar para o indivíduo a coordenação motora que é a capacidade do cérebro de equilibrar os movimentos 
do corpo, mais especificamente dos músculos e das articulações, a mesma pode ser analisada em crianças e se 
constatada sua deficiência pode-se recorrer a práticas que estimule sua melhoria. Este projeto foi desenvolvido 
com o intuito de nos mostrar um pouco do conhecimento adquirido com a eletrostática, os circuitos elétricos 
e coordenação motora, englobando a eletricidade e assim, divulgar e apresentar conhecimentos desconhecidos 
por algumas pessoas para melhor entendimento deste tema. Transmitir conhecimento para a população sobre o 
labirinto elétrico. Determinar a coordenação motora de quem for voluntário ou desejar interagir com o labirinto 
elétrico. Listar para a sociedade os benefícios proporcionados pela coordenação motora para pessoas acidentadas, 
médicos, soldadores e outros profissionais. 
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nTÍTULO: Suas atitudes podem diminuir os índices de agressão infantil? 

nORiEnTAdOREs: Mari Araujo Valle, Soni Antonia de Araujo e Selma Brenner 

nAUTOREs: Carine Acosta dos Santos, Taís de Lima Souza e Jéssica Almeida Tolotti 

REsUMO: As alunas da turma B6, do segundo ano do Ensino Médio turno da noite: Carine Acosta dos Santos, 
Taís de Lima Souza e Jéssica Almeida Tolotti, com a orientação da professora Mari Araujo Valle, depois de ter as-
sistido ofilme “A Corrente do Bem” desenvolveram um projeto, mostrando como a Matemática pode contribuir 
no levantamento de dados de pesquisa, utilizando o conteúdo de sequência exponencial, conteúdo abordado 
nessa disciplina durante o primeiro trimestre. Partindo do filme assistido pela turma ”A Corrente do Bem” onde 
o professor lança o desafio para que os alunos criem algo que possa mudar o mundo. Um de seus alunos incenti-
vado por ele, apresenta uma ideia surpreendente, criar um novo jogo (uma espécie de corrente),conseguindo não 
só resolver os seus problemas familiares, mas atingindo grande parte da população da sua região. Na sala de aula 
foi feito os cálculos para saber se essa corrente fosse passada de 2 a 10 pessoas, em quanto tempo a população 
da nossa região seria atingida, empregando a definição de função exponencial. O objetivo do projeto é mostrar 
que uma simples atitude de denúncia pode evitar que a violência cresça na nossa sociedade. Esse trabalho chama 
também atenção para as lei criada recentemente Lei do Menino Bernardo de nº7672/2010(divulgado pela mídia 
como lei da Palmada) que visa proibir o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes na educação 
de crianças e adolescentes ,aproveitou para abordar o assunto para mostrar como a Matemática é fundamental e 
precisa no levantamento de dados e criação de gráficos. 
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ENSINO MÉDIO
CiênCiAs HUMAnAs E sUAs TECnOLOGiAs / LinGUAGEns, 

CódiGOs E sUAs TECnOLOGiAs

nTÍTULO: Alimentação Saudável na educação infantil

nORiEnTAdOREs: Viviane Mercante Martha Marques e Eliana Inês Emmel Pettermann 

nAUTOR: Sabrina Anselmo da Silva 

REsUMO: O projeto tem como objetivo abordar e discutir assuntos relacionados a alimentação saudável a partir 
dos dois anos de idade ampliando os conhecimentos dos educadores sobre o tema. O tema alimentação é motivo 
de preocupação dos pais e educadores, visto que o mercado oferece uma enorme quantidade de produtos ali-
mentícios que, através da mídia, invadem as nossas casas e tornam os hábitos alimentares bastante inadequados. 
O objetivo do referente trabalho é incentivar aos bons hábitos alimentares, identificando as preferências alimen-
tares dos alunos e com tudo conscientizá-los sobre a importância e os motivos pelos quais nos alimentamos. 
Reconhecer os alimentos que fazem bem a nossa saúde, identificando cores, texturas e os diferentes sabores 
dos alimentos. Mostrar as frutas, legumes, raízes e a importância destes para a saúde, reconhecendo o produto 
industrializado como um alimento menos nutritivo e menos necessário ao seu desenvolvimento. Foi realizada 
uma pesquisa profunda e coleta de dados para a realização do referente projeto. A intenção é ajudar no espaço 
escolar e que isto reflita perante a sociedade que todos podem ter uma alimentação mais adequada mostrando 
os benefícios e, claro, os malefícios dentro do tema abordado. Foram usadas diversas fontes de coleta de dados 
através da internet, livros para melhor aprofundamento sobre o assunto. Para minha pessoa e certamente para 
toda a sociedade é de grande importância o referente tema abordado para que todos saibam mais informações 
de uma alimentação adequada e para as crianças e adolescentes que sirva de alerta para que eles possam através 
das informações saber que somente com uma alimentação mais saudável podemos aumentar nossa vivência aqui 
na terra. Para isto as informações farão com que todos reflitam e tirem suas próprias conclusões no aspecto do 
que é melhor para sua saúde ou não. A intenção é ajudar os alunos desde a educação infantil até sua saída escolar 
a terem noção do que faz mal e bem para sua saúde. 

nTÍTULO: A representação do(a) professor(a) para as crianças nos anos iniciais 

nORiEnTAdOR: Selma Aparecida Brenner Acosta 

nAUTOREs: Amanda de Abreo Quintana, Évelyn Andrade Mugnol e Julia Barbosa da Silva 

REsUMO: O projeto de pesquisa “A representação do(a) professor(a) para as crianças nos anos iniciais” trata-se 
de um estudo que pretende analisar como as crianças imaginam o seu professor (a) e quais as representações que 
têm dele(a) a partir da convivência diária na sala de aula e na escola. A pesquisa tem como objetivo compreender 
qual a importância da figura do(a) professor(a) para as crianças dos anos iniciais e como isso se reflete nas suas 
aprendizagens, suas vida e formação integral. O estudo se dará a partir de pesquisa bibliográfica e descritiva e a 
coleta de dados e informações por meio de observação e entrevistas com crianças e professores de três turmas de 
anos iniciais de uma escola pública de Charqueadas. E trabalharemos também com a história “Uma professora 
muito maluquinha”, de Ziraldo, como referência para a análise. Com isso, pretendemos investigar se as crianças 
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se dedicam e aprendem melhor de acordo com quem seja seu modelo, ou seja, o(a) seu (sua) professor(a). Assim, 
temos como problema de pesquisa o seguinte questionamento: quais as influências da figura do(a) professor(a) 
nas aprendizagens das crianças dos anos iniciais. O projeto se justifica porque entendemos que, na percepção 
da criança, o papel do(a) professor (a) é extremamente fundamental, e saber se a influência de um professor na 
infância pode modificar certas coisas na vida de um sujeito, torna-se muito relevante, pois nessa idade as crian-
ças são muito influenciadas e já na escola vemos alguns indícios de suas personalidades. Para nós, estudantes do 
Curso Normal termos uma percepção se podemos, como os professores, formar ou não alunos mais futuros 
homens e mulheres responsáveis e cidadãos de respeito é muito importante. 

nTÍTULO: Bolsa família complemento de renda ou renda única? 

nORiEnTAdOREs: Lisandro Lucas de Lima Moura e Josuan Ávila da Conceição 

nAUTOREs: Maria Eduarda Camargo Rocha e Julia Vargas Abreu 

REsUMO: Esta pesquisa originou-se dos trabalhos de iniciação científica realizados no âmbito das disciplinas de 
Sociologia e Geografia do IFSulcâmpus Bagé e tem como tema o impacto do Programa Bolsa Família em um 
bairro da cidade de Bagé. O objetivo principal é compreender a relevância desse Programa para os moradores 
do bairro Alvorada e observar de que maneira o mesmo está sendo utilizado pelas famílias residentes, ou seja, 
se funciona como única fonte de renda familiar ou se é um complemento à renda. Para isso, utilizamos como 
metodologia a pesquisa quali-quantitativa, buscando investigar a realidade local de Bagé a partir de diversos ca-
minhos e perspectivas: análise da situação socioeconômica do município de Bagé a partir dos dados disponíveis 
no IBGE; revisão bibliográfica sobre o conceito de desigualdades sociais, pobreza e miséria no Brasil contempo-
râneo; entrevista com assistentes sociais e visitas domiciliares para realizarmos entrevistas semi-estruturadas com 
as famílias beneficiadas. O trabalho está em fase introdutória e até o momento realizamos estudos sociológicos 
sobre desigualdades sociais e os programas assistenciais do governo federal, bem como fizemos o mapeamento 
do bairro Alvorada, junto à prefeitura municipal, para saber o número de famílias que recebem o Bolsa Família 
ou que poderiam receber. Já realizamos também uma primeira etapa das entrevistas com três famílias do bairro 
alvorada, beneficiárias do Programa. Observamos, até o momento, que estas famílias têm buscado fontes alter-
nativas para o seu sustento. 

nTÍTULO: Com a cabeça nas nuvens 

nORiEnTAdOR: Rita de Cássia Pinto Silveira 

nAUTOR: Kedilen Dutra da Silva Botelho 

REsUMO: Durante a execução de um trabalho científico somos orientados a buscar informações concretas e 
com base científica, logo, depara-se com o senso comum do qual somos alertados a tomar cuidado. As crendices 
do senso comum revelam várias explicações para as nuvens, porém, a ciência também as explica de forma con-
creta por ter um estudo mais detalhado de cada uma delas. Com base nisto, aborda-se a questão: Há uma relação 
entre o senso comum e a ciência em relação ao estudo das nuvens, e, o que cada nuvem presume? Para buscar 
entender tal indagação entro com o projeto “Com a cabeça nas nuvens”, do qual não estima apenas estabelecer 
a relação entre o senso comum e a ciência, como também criar uma espécie de dicionário das nuvens, pois, o 
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homem desde os primórdios tem o hábito de contemplar o céu, muitas vezes dando atenção especial as nuvens, 
que podem ser um meio de orientar-se perante os fenômenos da natureza. Muitos possuem esta curiosidade so-
bre as nuvens, porém poucos sabem decifrá-las, alguns aprenderam com avós e pais, mas, que se propagaram de 
geração em geração, deixando de lado o cunho cientifico, relatando e ensinando o que eles foram ensinados, mas, 
o que não impede de haver uma possibilidade de ligação entre ambos (senso e ciência), pois, em um primeiro 
momento onde foi criado tal conhecimento sobre determinado aspecto de nuvem deve ter havido uma comu-
nicação com a ciência. A pesquisa tem como fim investigar as crendices do senso comum, buscando estabelecer 
uma relação com a ciência logo, trazer conhecimento ao público geral para que quando observarem as nuvens 
possa as interpretá-las. Será feita uma coleta de dados com pessoas, na maioria de uma faixa etária mais avançada, 
na qual se abordará o que elas aprenderam sobre o que as nuvens representam. Após o levantamento dos dados 
será feita a comparação do senso comum com a ciência. 

nTÍTULO: Crônicas juvenis, as juventudes e o Facebook

nORiEnTAdOREs: Selma Aparecida Brenner Acosta, Carmem Lúcia Mendes de Carvalho e 
Carlos Eduardo Arruda 

nAUTOREs: Marina Vieira Petinelli, Giulia Campos e Leriane Pinheiro

REsUMO: O projeto “Crônicas juvenis, as juventudes e o Facebook” trata-se de um estudo que aborda as dife-
rentes formas de vivenciar a juventude e suas filiações na contemporaneidade, a partir da produção de textual que 
os jovens desenvolvem sobre sua vida cotidiana no Facebook. A juventude é uma categoria socialmente produzi-
da. Temos de levar em conta que as representações sobre a juventude, os sentidos que se atribuem a esta fase da 
vida, a posição social dos jovens e o tratamento que lhes é dado pela sociedade ganham contornos particulares 
em contextos históricos, sociais e culturais distintos. A juventude é, ao mesmo tempo, uma condição social e 
um tipo de representação. De um lado há um caráter universal, dado pelas transformações do indivíduo numa 
determinada faixa etária. De outro, há diferentes construções históricas e sociais relacionadas a esse tempo/ciclo 
da vida. Por isso, hoje em dia falam-se de “juventudes”, pois há muitas maneiras possíveis de os jovens experien-
ciarem essa etapa na vida no contexto atual. Com o evento das redes sociais e as inúmeras facilidades de comu-
nicação e formas de expressão que fazem parte do dia a dia dos jovens, percebe-se uma grande produção textual 
feita por eles, que expressam entre sentimentos, preferências, estados de espírito, indignações, as suas formas de 
vivenciar a juventude e suas filiações. Assim, observando e analisando os textos produzidos por jovens em suas 
páginas pessoais, que se aproximam do gênero crônica, pretendemos compreender as suas formas de vivenciar 
a juventude e também estabelecer relações com esse gênero textual e aprofundando conhecimentos sobre o 
mesmo. O projeto pretende valorizar as formas de expressão e de viver dos jovens e, especialmente incentivar a 
expressão escrita, tendo como foco a crônica. A metodologia a ser utilizada será a observação e a análise do que 
chamamos de “crônicas juvenis” produzidas no Facebook por um grupo de alunos. 
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nTÍTULO: De médico e louco todo mundo tem um pouco

nORiEnTAdOREs: Selma Aparecida Brenner Acosta e Carlos Eduardo Arruda

nAUTOREs: Brenda Almeida de Abreu e Taiane de Moura Moscardini 

REsUMO: Loucura, o que realmente isso significa? Como saber quando alguém está começando a perder a sa-
nidade? O termo louco é muito impreciso e amplamente utilizado pela população, mas, academicamente, não é 
utilizado. Classicamente, o louco é aquele sujeito que perdeu a razão, que tem pensamentos e ações sem sentido, 
tem comportamentos distorcidos que fogem da realidade. Grandes psiquiatras como Deyvis Rocha e Philippe 
Pinel, cujo sobrenome é utilizado hoje para se referir ao louco, chegaram à conclusão de que os sintomas psicóti-
cos ocorrem na esquizofrenia, em uma depressão mal tratada e também no transtorno bipolar. Algumas pessoas 
vão ao psiquiatra por algum problema qualquer, como sintomas depressivos ou ansiosos, temendo que o seu 
quadro clínico possa evoluir para um quadro de loucura, porém existem muitas pessoas que deixam de ir ao psi-
quiatra porque isso seria o mesmo que declarar-se louco. Diante disso e frente a tantos episódios psicóticos que 
marcam a atualidade, o projeto “De médico e louco todo mundo tem um pouco!”, desenvolvido na disciplina de 
Seminário Integrado do Ensino Médio Politécnico, pretende investigar e compreender os limites entre a loucura 
e a “normalidade” ou sanidade mental a partir de algumas situações ou comportamentos específicos, bem como 
da análise do livro O alienista, de Machado de Assis. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e 
descritiva, cuja coleta de informações se dará por meio análise de relatos de situações pertinentes, entrevistas a 
profissionais da área em interface com a literatura de referência. 

nTÍTULO: HQs nos anos iniciais: a leitura em múltiplas dimensões 

nORiEnTAdOR: Selma Aparecida Brenner Acosta 

nAUTOR: Gabriel Moraes de Oliveira 

REsUMO: Segundo Paulo Freire, a leitura da palavra é precedida pela leitura de mundo. Para ele, aprender a ler e 
escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipu-
lação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Essa ideia está relacionada 
ao conceito de letramento, que vai além de alfabetizar. O letrado faz leituras de mundo, compreende a realidade pelo 
que lê e faz uso efetivo da leitura e da escrita para interagir com a realidade. Assim, a utilização de diferentes recursos 
em termos de gêneros textuais possibilita às crianças uma qualificação melhor desse processo, que se estende pela vida 
toda. O projeto HQs NOS ANOS INICIAIS: a leitura em múltiplas dimensões trata-se de um estudo que tem como 
finalidade repensar os recursos de ensino em termos de alfabetização e letramento a partir do exercício da leitura, com-
preensão e da interpretação de histórias em quadrinhos em geral. Assim, o projeto busca apresentar a importância de 
utilizar histórias em quadrinhos como ferramenta no processo de alfabetização para alunos das séries iniciais, algo que 
pode ser trabalhado nas matérias de didática do Curso Normal. As histórias em quadrinhos facilitam a interpretação de 
texto por misturar literatura e arte. A arte facilita a compreensão e interpretação das falas e dos contextos por parte das 
crianças pela visualizando das ações, dos personagens, dos cenários, onomatopeias, entre outros elementos da lingua-
gem e da comunicação. Além disso, as histórias em quadrinhos são populares entre o público infantil e juvenil, fazendo 
com que seja uma ferramenta de alfabetização motivadora e lúdica. Os objetivos do projeto são mostrar a importância 
de usar histórias em quadrinho como ferramenta de alfabetização e desenvolver novas técnicas de ensino através disso, 
visando qualificar o processo de letramento dos alunos de séries iniciais. 



38 Charqueadas, RS, dezembro de 2014.
Coordenadoria de Pesquisa

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

AnAis dA Viii MOCiTEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSUL – Câmpus Charqueadas

nTÍTULO: Música, pedagogia e aprendizagens 

nORiEnTAdOR: Selma Aparecida Brenner Acosta 

nAUTOR: Ana Carolina da Silva Rodrigues 

REsUMO: Ouvir música é uma atividade cotidiana do ser humano. A música está presente em vários mo-
mentos do dia a dia: nas rádios, na televisão, como música de fundo, na musicalidade de cantar dos pássaros, 
nos ruídos tecnológicos, aos quais podemos atribuir musicalidade, ou não. Enfim, a música faz parte de quase 
todos os momentos da vida humana. Com base nisso, o projeto “Música, pedagogia e aprendizagens”, desen-
volvido no Seminário Integrado do Curso Normal, trata-se de um estudo que visa compreender a importância 
da música e de práticas que utilizem a música no ensino fundamental A decisão em aprofundar este tema 
justifica-se pelo desejo que tenho de cursar licenciatura em música e utilizar este conhecimento futuramente 
nas práticas de sala de aula, sabendo que a música nas escolas é amparada por um projeto de lei que a insti-
tui como objeto de estudo das Artes. O principal problema é a falta de estrutura e professores capacitados 
a trabalhar a música com os educandos. O objetivo principal é compreender e demonstrar a importância da 
música no ensino fundamental. Para isso pretende-se identificar se as crianças já interagiram com a música 
e como; compreender métodos para ensinar a música; investigar o modo de ensino que se deve ter com os 
alunos e descobrir os aspectos mais importantes para aplicar a música no ensino fundamental. A metodologia 
a ser utilizada é a pesquisa bibliográfica, usando como fonte de referência o livro de Alícia Maria Almeida 
Loureiro, que fala sobre o ensino de música na escola fundamental. 

nTÍTULO: Pesquisa, produção textual e construção de blog nas Ciências Humanas 

nORiEnTAdOREs: José Edimilson Machado Kober, Selma Brenner e Soni Antonia de 
Araujo 

nAUTOREs: Reziele Ludimilla Lopes da silva, Gabriel Oscar Ribeiro Machado e Maura 
Ferreira dos Santos 

REsUMO: Os alunos da turma C4 realizam projeto de pesquisa e construção de um blog de História, Socio-
logia e Seminário de Ciências Humanas. No blog da turma C4 são postados trabalhos de todos os alunos da 
turma. Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand. Professor José Edimilson Kober. Este projeto 
busca a investigação e pesquisa nas disciplinas de História, Sociologia e Seminário de Ciências Humanas. A 
produção textual, resultante das pesquisas são publicadas no blog da turma. Os alunos buscam fontes da his-
tória, bibliografias, entrevistam pessoas, assistem filmes e vídeos. Redigem resumos, relatório escolar, criam 
apresentações de slides, e responde perguntas e elaboram perguntas por eles elaboradas. No laboratório de 
informática os alunos, recebem instruções de informática necessárias para construção do blog. Na sala de 
aula, da turma utiliza os netbook. A turma democraticamente escolhe um nome para o blog e uma dupla de 
alunos fica responsável pelo desing e layout. Aprendem a utilizar o Blogger do Google e fazer uso de suas 
ferramentas. Digitam os textos, inserem fotos, vídeos do You Tube e mapas do Google. Os trabalhos são 
realizados on- line, salvos e publicados. Alguns trabalhos são realizados no Google Drive, mas com linck no 
blog ou colados e publicados no blog. Trabalhando em grupos de dois ou três alunos, podem desenvolver 
projetos de construção e produção de pequenos textos, de textos com ilustrações, livros, utilizando o editor 
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de texto para corrigir, voltar, modificar, ampliar ou reduzir o que se escreve, diminuindo angústias com o errar 
e favorecendo o desenvolvimento e fluência escrita. É muito importante para o educando a possibilidade de 
ter rapidamente um produto do seu trabalho, do seu esforço. Seu texto, sua gravura, aparecem facilmente na 
tela. Ela pode afirmar: “eu fiz”, “eu produzi”. 

nTÍTULO: Projeto de vida,escola e trabalho

nORiEnTAdOREs: Marcos Aurélio Feltrin, Mari Araujo Valle e Soni Antonia de Araujo 

nAUTOREs: Eduardo Rodrigues da Silva, Thauane Vargas Melo e Larissa Silva Leote 

REsUMO: Partindo da realidade da clientela do Ensino Médio Politécnico da nossa escola, turmas A7(1ºano),B6(2º 
ano) e C4(3º ano)do ensino noturno,em conversa com a turma surgiu o desejo de conhecer a realidade dos alu-
nos que enfrentam uma difícil jornada de trabalho no período do dia, muitas vezes em prejuízo dos seus estudos 
na parte da noite. Através de trabalhos em grupos onde cada grupo colocou suas dificuldades podemos concluir 
que a maioria dos alunos do noturno trabalham em diversas áreas como comércio, farmácia ,serviços gerais 
,creches, babás, donas de casas etc...Constatamos que esses alunos não estão nessas profissões por opção de 
escolha ,mas por necessidade de contribuir para a renda familiar. o objetivo desse projeto é valorizar se esforço e 
dedicação, através da visita de um grupo de professores que visitarão seu local de trabalho, entrando em contato 
com seus superiores para saber do seu desempenho, quais as atividades que desempenham na empresa, como 
foram contratados e que perspectivas tem para o futuro. As visitas foram todas fotografadas, montado vídeos 
com o registro desse evento e serão apresentadas num relato de experiências pela professor orientador das 
turmas, realizado na Escola Assis Chateaubriand como motivação para os alunos do diurno e reconhecimento 
das dificuldades dos alunos por parte de seus professores. O professor orientador das turmas juntamente com 
a Orientadora Educacional, professora Cristiane Daniel através de uma dinâmica fará a socialização sobre a Pre-
tensão de um projeto de vida, motivando nossos educandos a buscar por meio da educação melhores condições 
para ingressar no mercado de trabalho. 

nTÍTULO: Robô interativo II 

nORiEnTAdOREs: Araci Moreira da Silva, Rodrigo Klassem Ferreira e Cristiane Demétrio 

nAUTOREs: Ethyane Lopes Bauer, Angelo de Souza Vieira e Bianca Nunes Costa 

REsUMO: Temos assistido nos meios de comunicação que na atualidade para o jovem ingressar em uma em-
presa, dependendo do cargo desejado deve preencher algumas características, dentre as quais estão os conhe-
cimentos de pelo menos uma língua estrangeira. Porém, sabe-se que nas escolas públicas não possuímos um 
ensino adequado, ou seja, de qualidade no que diz respeito às mesmas, tendo em vista, o número reduzido de 
profissionais capacitados nesta área, trazendo prejuízo à formação destes jovens. Claro que os jovens que pos-
suem melhor poder aquisitivo vão buscar especialização adequada nos centros especializados em línguas, no 
entanto isso não ocorre com todos. Diante disso, o grupo TechnoMaster formado pelo alunos Ângelo de Souza 
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Vieira, Ethyani Lopes Bauer e Lucas da Rocha Lopes, do Ensino Médio Politécnico da Escola Estadual de En-
sino Médio Vila Cruz de Malta, através de pesquisas realizadas aperfeiçoaram o protótipo TE-A1 que buscava a 
interação com alunos autistas. Atualmente o grupo apresenta um modelo cujo objetivo difere-se do protótipo já 
citado, tendo em vista que o mesmo destina-se ao auxilio na aprendizagem de línguas estrangeiras – Inglês -, às 
crianças com idade entre 04 a 12 anos, de forma diferenciada, facilitando a aprendizagem. Tal projeto, além de 
estimular à aprendizagem tem por finalidade despertar o interesse da criança pela forma pedagógica de aprender 
brincando. O projeto hoje passa por adaptações pretendendo atingir outros objetivos na área da aprendizagem, 
o mesmo está sendo desenvolvido com o apoio financeiro da escola e alguns patrocinadores. O Modelo pensado 
cujos valores são de baixo custo busca, quem sabe, futura comercialização. Traz como nome científico “Robô 
interativo II”, porém por se tratar de um algo que vai ser utilizado como recurso pedagógico no ensino de língua 
estrangeira com crianças o grupo sentiu a necessidade de colocar um nome que despertasse também a afetivida-
de do mesmo, assim, foi escolhido o nome de “CHICO.” 
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ENSINO MÉDIO INTEGRADO  
E TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

CiênCiAs EXATAs E BiOLóGiCAs

nTÍTULO: Agroecologia: saúde e preservação do meio ambiente

nORiEnTAdOR: Eloisa Maria Wiebusch 

nCOORiEnTAdOR: Giovana Inês Lagemann, Thaís Ferreira e Gabriela Müller 

PROBLEMA: As reflexões e discussões sobre a educação de ambiental merecem cada vez mais a nossa atenção e 
pesquisa provocando muitas inquietações e vários questionamentos: O que podemos fazer para melhorar o meio 
ambiente? Como despertar a consciência ecológica por meio de ações práticas? É possível estudar educação am-
biental com crianças e adolescentes através da agroecologia? É possível cultivar alimentos sem agrotóxicos em 
uma entidade que atende alunos carentes? Essas questões nos incentivaram a planejar um trabalho que estivesse 
ligado à saúde dos seres humanos e do meio ambiente e ainda possibilitasse a inclusão e o desenvolvimento 
social. 
JUsTiFiCATiVA: A Organização Não Governamental Parceiros da Esperança – PARESP, de Venâncio Aires 
oferece um conjunto de atividades pedagógicas, recreativas, culturais, de iniciação profissional e reforço escolar 
para crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social e como não estava sendo desen-
volvido nenhum trabalho na área ambiental, decidimos realizar o projeto para contribuir para que as pessoas 
que participam do dia-a-dia dessa entidade tenham vivências de educação ambiental por meio de ações práticas. 
Estamos proporcionando um maior contato com a natureza incentivando atividades que visem preservar e re-
cuperar a saúde do homem e do meio ambiente. Podemos ultrapassar os muros de nossa escola com projetos 
de educação ambiental que possibilitem melhorar a saúde do homem e do meio ambiente. Consideramos que 
atividades como estas propiciem aos nossos estudantes novas formas de aprendizagem e um melhor desen-
volvimento pessoal e profissional. Para Philippi Jr. e Pelicioli (2005, p. 03): “A educação ambiental vai formar e 
preparar cidadãos para a reflexão crítica e para uma ação social corretiva ou transformadora do sistema, de forma 
a tornar viável o desenvolvimento integral dos seres humanos”. Cada vez mais precisamos enfatizar sobre os 
riscos do uso de agrotóxicos que comprometem a qualidade dos alimentos e afetam a saúde. Ensinar o cultivo de 
produtos sem agrotóxicos, principalmente de frutas e verduras, é um desafio possível, através do MIP (Manejo 
Integrado de Pragas). Tendo esses conhecimentos os alunos bolsistas semanalmente desenvolvem atividades de 
construção da horta e do pomar orgânico da entidade juntamente com os estudantes. Com isso, esperamos con-
seguir conscientizá-los sobre a importância do cultivo sem o uso de agrotóxicos. Conforme Faria et al. (2007, p. 
26): “No Brasil, o consumo de agrotóxicos cresceu bastante nas últimas décadas, transformando o país em um 
dos líderes mundiais no consumo de agrotóxicos”. , 
OBJETiVOs: OBJETIVO GERAL Despertar a consciência ecológica, para a importância da preservação do 
meio ambiente promovendo uma vida mais saudável. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Possibilitar um maior con-
tato com a natureza incentivando atividades que visem preservar e recuperar a saúde do homem e do meio 
ambiente. Oportunizar uma boa formação profissional e humana através de atividades sociais que promovam a 
educação ambiental. Ensinar a plantar alimentos sem agrotóxicos e cultivá-los com adubo orgânico, implantando 
um pomar e uma horta orgânica na entidade utilizando MIP (manejo integrado de pragas). Introduzir alimen-
tos saudáveis nas merendas da entidade de forma divertida conscientizando os alunos sobre sua importância 
na saúde humana. Trabalhar de forma lúdica assuntos sobre doenças comuns da atualidade como: obesidade 
(principalmente obesidade infantil), anorexia e bulimia, anemias, deficiências alimentares, importância das fibras 
na alimentação humana, etc. Reaproveitar o papel descartado pela escola e incentivar atividades relacionadas à 
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reciclagem e ao destino correto do lixo. 
METOdOLOGiA: O Projeto terá três etapas principais, que são: oficinas de preparação para os alunos bolsistas; 
levantamento das necessidades da ONG Parceiros da Esperança - PARESP ao que se refere à horta, pomar e 
atividades de educação ambiental; disponibilização dos alunos bolsistas para realizarem as atividades propostas 
na entidade. • Oficinas para alunos bolsistas: Os bolsistas participam de oficinas sobre o trabalho a ser desen-
volvido. • Levantamento das necessidades da ONG ao que se refere à horta, pomar e atividades de educação 
ambiental: Com base no levantamento, verificar-se-á as necessidades dos materiais para a execução das ativida-
des propostas. • Disponibilização dos alunos bolsistas para realizarem as atividades propostas na entidade: Os 
alunos bolsistas trabalham semanalmente na entidade com crianças e adolescentes de 6 a 13 anos, divididos em 
duas turmas conforme suas faixas etárias. Estão sendo desenvolvidas atividades educativas referentes à implan-
tação da horta e pomar orgânicos; composteira para transformação de folhas, galhos, restos de frutas e verduras 
em adubo orgânico que será utilizado na horta e no pomar. Oficinas sobre a importância de uma alimentação 
saudável que será problematizada através de vídeos, ilustrações e debates. Para a introdução de alimentos dife-
rentes na alimentação, os bolsistas ensinarão o cultivo de brotos de alfafa e farão com eles receitas de culinária 
(bolos, sanduiches, sucos) diferentes e de forma lúdica que serão experimentados nos almoços e nos lanches da 
entidade. Farão atividades de semeadura, cultivo e plantio de árvores nativas com os estudantes nas margens do 
Arroio Castelhano conscientizando-os sobre todos os benefícios da preservação de uma mata ciliar; E ainda, 
promoverão o recolhimento de pilhas usadas, garrafas pet, papel e óleo de cozinha usado para realizarem ativida-
des de reciclagem, ensinando assim, a importância da preservação do meio ambiente. Os bolsistas têm reuniões 
semanais de planejamento. 
REFEREnCiAs: FARIA, Neice Müller Xavier; FASSA, Anaclaudia Gastal; FACCHINI, Luiz Augusto. Intoxica-
ção por agrotóxicos no Brasil: os sistemas oficiais de informação e desafios para realização de estudos epidemio-
lógicos. Revista Ciência & Saúde, Pelotas, v.12, n. 1, p. 25-38, 2007. PHILIPPI Jr., Arlindo; PELICIONI, Maria 
Cecília. Educação ambiental e sustentabilidade. Barueri: Manole, 2005. 

nTÍTULO: Analogias entre a Terra e Marte para formação da vida 

nORiEnTAdOR: Marcelo Alves Bragatte de Souza 

nCOORiEnTAdOR: Sabrina Soares Lima Guedes 

nAUTOREs: Vanderson Filipe costa chaves e Marlon Borges leal 

PROBLEMA: Muitas das principais perguntas que constantemente instigam a humanidade é se estamos sozi-
nhos no universo. Existe alguma forma de vida em outros planetas? Quando se aborda este tema sobre a vida 
além da Terra, logo estabelecemos analogias com os planetas mais próximos em nosso Sistema Solar como 
Marte, o planeta vermelho. Porém apesar de existir material de estudo sobre o assunto, o mesmo não apresenta 
maiores avanços devido as limitações tecnológicas. Um dos exemplos para a busca por tais repostas foi a última 
sonda enviada para Marte visando explicar o porquê das condições atuais da atmosfera e a ausência de água no 
planeta vermelho, que dificultam a formação da vida como conhecemos. Devido ás limitações físicas os estudos 
e monitoramentos são realizados a distâncias astronômicas com auxílio de telescópios, sondas e satélites, mas 
para viabilizar tais processos se faz necessário elucidar as semelhanças entre os planetas para estimular maiores 
estudos no futuro, inclusive traçando paralelos entre Marte e a Terra primitiva. 
JUsTiFiCATiVA: Comparando a situação do planeta Marte no período Noachiano, onde houveram formação 
de água liquida e vulcões com direito a constantes quedas de cometas, é possível traçar semelhanças com as da 
Terra em suas condições no início da vida. Características da Terra primitiva como estas, que estimularam Stan-
ley Miller (1930-2007) a realizar o experimento que estruturou a teoria da evolução química para formação da 
vida, ocorrido em 1953, onde simulava as condições do planeta como níveis de metano [CH4], amônia [NH3] e 
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hidrogênio [H2] que tanto no período da Terra primitiva quanto no Noachiano de Marte eram abundantes na at-
mosfera (Marte possuía uma atmosfera muito maior que a atual, mas perdeu sua atmosfera ao longo do tempo). 
Este tipo de analogia que viabiliza comparações entre os planetas para estudos do gênero. 
OBJETiVOs: Esclarecer uma das maiores dúvidas da humanidade sobre a possível existência de vida fora do 
planeta Terra, permite levantar outras perguntas. Através de bases teóricas, buscando também um conhecimento 
do começo da vida do nosso próprio planeta, elucidar as semelhanças entre os astros Terra e Marte. Também 
tendo como meta, estudar detalhes da geografia do planeta vermelho, utilizando como subsídio para as compa-
rações estudos e ferramenta utilizada pelos cientistas para conhecer a composição da atmosfera (como a espec-
trometria), entre outros instrumentos de análise destes corpos celestes. 
METOdOLOGiA: Pesquisa bibliográfica como principal instrumento de trabalho, utilizando artigos, jornais, 
livros, documentários, periódicos científicos e qualquer material confiável que tratem do assunto. O tema abor-
dado deverá ser focado nos planetas estudados e suas composições, também podendo tender para qualquer 
similaridade sobre corpos celestes que tenham relevância. Juntando informações com conhecimentos adquiri-
dos e com o auxilio do professor responsável, estabelecendo conexões mediante os dados obtidos, enaltecendo 
assim as características dos astros e a possibilidade de vida fora da Terra, para apresentar na mostra de ciência e 
tecnologia do IFSUL. 
REFEREnCiAs: 1 Em busca de Vida para além da Terra Ana Suzett Hipólito, Diana Filipa Martins, João Pau-
lo Pimentel1 2 Dissertação COMPARAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DE ALGUMAS ESTRUTURAS DA 
SUPERFÍCIE DOS PLANETAS MARTE E TERRA (2007) 

nTÍTULO: As drogas e seus efeitos em você 

nORiEnTAdOR: Pablo Santos Werlang

nAUTOREs: Ítalo Vianna Iung, Edmilson Conceição do Nascimento Filho e Carolina Silveira 
de Almeida 

PROBLEMA: Atualmente, notasse que muitos jovens estão se viciando em diversos tipos de drogas, desde as 
mais comuns e lícitas, como o álcool, até as mais pesadas e ilícitas, como o crack. Também é muito visível o quan-
to tais drogas estão cada vez mais acessíveis para todos, eu mesmo posso conseguir na boca de fumo na esquina 
da minha casa. Graças também a essa disponibilidade foi visto que somente nas ruas da cidade de São Paulo 
existem mais de 1.200 jovens que são viciados em crack e isso é muito. Os malefícios das drogas são muitos. 
JUsTiFiCATiVA: A minha motivação para fazer tal projeto sobre um assunto tão comum, mas mesmo assim 
muito importante de ser citado a todo momento, é o fato de eu mesmo conhecer muitas pessoas que se drogam 
e saber o quão mal isso faz na vida das pessoas. Outra coisa que me motivou muito foi o fato de eu ter feito 
PROERD e com isso ter aprendido que drogas fazem muito mal na vida da gente. Hoje em dia as drogas estão 
em todos os lugares, muitas vezes as drogas são comercializadas em todos os cantos, muitos estabelecimentos 
vendem álcool para menores de idade sem problemas. 
OBJETiVOs: Nosso objetivo seria mostrar para todos os problemas que as drogas causam e assim diminuir o 
número de jovens que se drogam. Irei citar alguns dos problemas pra ajudar a completar 500 caracteres: Aids 
que pode ser passada pelo compartilhamento de seringas; Câncer de pulmão; Necessidade de doses maiores a 
cada utilização; Impotência sexual; Insônia; Depressão; Amnésia; Câncer no figado; Desnutrição; Asma; Surtos 
psicóticos; Infertilidade; Entre outras coisas. Com isso queremos mostrar para todas as pessoas o quanto a droga 
faz mal. 
METOdOLOGiA: Para alcançarmos o objetivo, nós iremos ensinar sobre os problemas que cada droga causa, e 
que não devemos aceitar drogas nunca, nenhum tipo. Segue a lista dos malefícios das drogas: Aids que pode ser 
passada pelo compartilhamento de seringas; Câncer de pulmão; Necessidade de doses maiores a cada utilização; 
Impotência sexual; Insônia; Depressão; Amnésia; Câncer no figado; Desnutrição; Asma; Surtos psicóticos; In-
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fertilidade; Entre outras coisas. Tal lista mostra que os efeitos que a droga irá causar numa pessoa são infinitos e 
nunca poderão ser desfeitos. 
REFEREnCiAs: Veja os danos causados por algumas drogas. Disponível em: <http://www.morelhp.
com/2008/02/veja-os-danos-causados-por-algumas.html>. Acesso em: 28 de junho de 2014 FOGAÇA, Jenni-
fer. Malefícios causados pelo consumo de drogas. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/saude-na-es-
cola/conteudo/maleficios-causados-pelo-consumo-drogas.htm>. Acesso em: 28 de junho de 2014 FRAZÃO, 
Arthur. Doenças causadas pelas drogas. Disponível em: <http://www.tuasaude.com/doencas-causadas-pelas-
-drogas>. Acesso em: 28 de junho de 2014 CRUZ, Elaine. Mais de 1.200 crianças e adolescentes viciados em cra-
ck vivem nas ruas de SP. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/03/10/
mais-de-12-mil-criancas-e-adolescentes-viciadas-em-crack-vivem-nas-ruas-de-sp.htm> Acesso em: 28 de junho 
de 2014 

nTÍTULO: Games acessíveis – jogos para todos: reaproveitamento de materiais na 
construção de fliperamas educativos de baixo custo adaptados para os PNEE

nORiEnTAdOR: José Luis Kowalski 

nAUTOREs: Douglas Pinho de Avila, Leonel Zanchet Dobner

PROBLEMA: As atividades lúdicas digitais entretém e, além disso, exercitam a habilidade mental. Essa realidade 
educativa se estende aos portadores de necessidades educacionais especiais (PNEE). Os equipamentos especiais 
para os PNEE geralmente são muito caros, especialmente os relacionados a jogos digitais. Esse problema é 
praticamente intransponível para a maioria das escolas publicas que, na maioria das vezes não recebem verbas 
especiais para se adaptarem aos PNEE’s, tornando a escola incapacitada para o trabalho com estes alunos. 
JUsTiFiCATiVA: O projeto e importante pois possibilita a inclusão dos PNEE, procurando estimular o gosto 
pelo estudo através de atividades que proporcionem diversão associada à competição de maneira saudável. De-
vido a falta de recursos financeiros exclusivos para a aquisição de equipamentos adaptados, as escolas não são 
adequadas, prejudicando assim os processos de ensino e aprendizagem, este projeto é uma alternativa barata 
que reaproveita itens obsoletos de informatica, dando um novo uso para estes e possibilitando a integração dos 
jovens portadores de necessidades educacionais especiais ao mundo da tecnologia. 
OBJETiVOs: O presente trabalho tem por objetivo principal o reaproveitamento de materiais provenientes da 
indústria de móveis e do lixo eletrônico, para a construção de máquinas de fliperama com software educativo 
livre e hardware adaptado às pessoas com dificuldades motoras. Além disso, pretende-se conhecer a realidades 
dos PNEE da cidade de Camaquã, E ainda, propor parceria com as escolas do município, Para que o IFSul, 
através de projeto de extensão, possa construir e distribuir estes equipamentos adaptados, provenientes de lixo 
tecnológico, sem custos para as instituições educacionais. 
METOdOLOGiA: Esse fliperama deve contar com um kit de botões extras, que servirá para que os jogadores 
portadores de paralisia ou ausência dos membros superiores possam utilizar o equipamento com os pés, além de 
ser acessível a usuários de cadeiras de rodas. Para a construção da estrutura dos equipamentos, serão utilizadas 
chapas de MDF de 15mm, que também serão usadas na construção de botões especiais de tamanho ampliado 
e resistentes a impactos. Estes botões terão por acionadores chaves fim de curso, ligadas a uma placa de teclado 
USB, que servirá como dispositivo de entrada dos comandos enviados a um computador reaproveitado de su-
cata, o qual executa um sistema operacional Linux e o jogo educativo TUX, of  the Math Command (TUX, do 
comando da matemática). A tela do equipamento também provém do reaproveitamento de materiais em desuso, 
pois se trata de um antigo monitor CRT (tubo de raios catódicos) 
REFEREnCiAs: SOUZA, Fabrícia F. de et al. Necessidades Educativas Especiais: construção de jogos para 
apoiar o aprendizado. 2010. Disponível em: <http://www.sbgames.org/papers/sbgames10/culture/full/full15.
pdf>. Acesso em: 19 jul. 2013. SILVA, Rosiani A.; PAULA, Melise M. V.; SARLAS, Liane M. V.. Utilização 
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de jogos para pessoas com necessidades educativas especiais: uma análise experimental. 2013. Disponível em: 
<www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/download/1612/1377>. Acesso em: 16 jul. 2013. MONTEIRO, 
Adriana Torres Máximo. EDUCAÇÃO INCLUSIVA:: Um olhar sobre o professor. 2013. 113 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Conhecimento e Inclusão Social em Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2003. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/
FAEC-85VK7H/1000000517.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2013 

nTÍTULO: IFísica 

nORiEnTAdOR: Zilk Malta Herzog 

nCOORiEnTAdOR: Tiago Baptista Noronha 

nAUTOREs: Luã de Souza Botelho Alves, Maria Eduarda de Souza Conceição e Álvaro Silva 
Castilho de Souza  

PROBLEMA: A relação entre edução/trabalho nas escolas de educação tecnológica limita a compreensão da 
realidade e em Física isso se torna um desafio para o professor quanto ao desenvolvimento dos conteúdos. Sabe-
-se da importância da disciplina de Física junto os cursos técnicos, em especial, ao curso técnico em informática.. 
Seria possível desenvolver o conteúdo de Física de forma contextualizada com a realidade do aluno, bem como 
integrado ao curso técnico em informática, nível médio, utilizando a construção de objetos de aprendizagem, 
sites, “vines”, revistas virtuais e demais recursos didáticos, oportunizando um aprendizado dos conceitos físicos 
integrados às linguagens de programação onde a aprendizagem dos conteúdos se torne mais significativa? 
JUsTiFiCATiVA: A abordagem dos conteúdos de Física no ensino técnico encontra , inúmeras vezes, muitas 
barreiras formadas nas séries finais do ensino fundamental. A formação inadequada dos professores, a grade 
curricular inadequada, o formalismo matemático, as lacunas na formação e os inúmeros atrativos que a própria 
informática não-educativa proporciona concorrem para a formção de uma certa repulsa pelo estudo e com-
preensão dos conceitos físicos. As concepções alternativas tornam-se as vilãs: se bem trabalhadas serão aliadas 
do professor. Dessa forma a abordagem de Física assume uma grande importânciapor ser encarregada de for-
necer subsídios para que o aluno possa conhecer sua realidade e, nesse caso, expressar seus conhecimentos de 
linguagem de programação integrados com essa disciplina. Justificamos esse projeto pelo fato da impotância 
da MULTIDISCIPLINARIDADE e com a possibilidade de criação do REPOSITÓRIO DIGITAL do IFSul 
Charqueadas e a INTEGRAÇÃO dos conhecimentos entre as áreas técnicas e propedêutIcas. 
OBJETiVOs: Temos como principais objetivos: - integrar os conceitos físicos com as linguagens de programa-
ção; - ampliar a visão de mundo e entender os fenômenos físicos que nos cercam; - tornar o processo ensino-
-aprendizagem dos conceitos físicos mais efetivo integrando-o com a área técnica no curso de informática; 
- formar um Repositório Virtual do IFSul Charqueadas;´ - integrar conteúdos multidisciplinarmente; - abordar 
os conceitos físicos de forma diferenciada onde o aluno será o formador e elaborador de seu próprio material 
instrucional e ao professor caberá o papel de orientador e revisor. 
METOdOLOGiA: Os conteúdos foram desenvolvidos de forma convencional em sala de aula com o professor 
utilizando inúmeros recursos didáticos como exemplo: simulações, apresentações em power point, revistas vir-
tuais, applets, softwares, vídeos. A proposta foi a produção de um recurso em informática utilizando linguagem 
de programação e os conceitos físicos estudados em aula. Muitos trabalhos foram apresentados e recolhidos para 
o momento que um domínio fosse disponibilizado. Como a proposta foi feita nos segundos e terceiros anos os 
coneitos desenvolvidos são sobre Óptica e Termologia. A escolha do tema foi livre pelos alunos, a correção dos 
conceitos físicos e da linguagem de programação ficou ao cuidados dos professores. 
REFEREnCiAs: MOREIRA, Marco Antonio; OSTERMANN, Fernanda. Teorias Construtivistas. Porto Alegre: IF 
- 1999 (Texto de Apoio ao Professor de Física, n10) MAXIMO, Antonio; ALVARENGA, Beatriz. Física. Ática - 2000 
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nTÍTULO: IFísica Rio Forte

nORiEnTAdOR: Cátia Mirela de Oliveira Barcelos

nAUTOREs: Julia Vicente, Natália Freitas e Jéssica Menezes

PROBLEMA: Atualmente o estudo da física em escolas de ensino médio tem um alto nível de reprovação, 
este fato pode ser causado por inúmeros fatos, segundo alguns artigos pesquisados: Despreparo dos alunos: 
os alunos encontram dificuldade no primeiro contato com a física, pois não sabem adequar os conhecimentos 
de outras disciplinas, como português, para interpretar os problemas, e matemática, para resolver esses exercí-
cios, nesta nova matéria o que faz com que a física se torne mais complicada para esses indivíduos; A pequena 
carga horária: uma dificuldade encontrada pelos professores de ensino médio é a carga horária disponível para 
o ensino de física, que muitas vezes não é o suficiente para que o professor possa explicar da maneira que 
considera mais correta os conteúdos abordados, desse modo ensina-se mal e aprende-se pior ainda. Despre-
paro para adequar os conteúdos: na faculdade os professores aprendem conteúdos que não são necessários 
no ensino médio, e quando este vai dar aula em escolas, pode encontrar a dificuldade de adequar os conteúdos 
para que seus alunos entendam a matéria, e que de fato aprendam, não apenas se preparando para o vestibular, 
mas para sua vida, Dificuldade de associar o conteúdo com o cotidiano: os professores muitas vezes tem a 
dificuldade de encontrar exemplos do cotidiano dos alunos, o que faria com que estes obtivessem uma maior 
compreensão do conteúdo, além dessa dificuldade existe ainda a dificuldade de mostrar conexões com outras 
disciplinas; Escassez de atividades extraclasse: alguns professores apontam que visitar locais como planetários 
e laboratórios ajudaria muito os alunos, porém essas atividades não são realizadas com muita frequência em 
escolas públicas, principalmente por falta de recursos. Além dos materiais encontrados na internet possuírem 
muitas vezes uma linguagem complexa para o aluno que precisa de um apoio momentâneo. 
JUsTiFiCATiVA: Considerando a dificuldade que enfrentamos no estudo da física do primeiro ano, nós 
resolvemos encontrar algum modo que auxiliasse os novos alunos, para que estes possam obter sucesso na 
física e superar as dificuldades que nós enfrentamos. Notamos que no IFSul , muitos alunos acabam repro-
vando nesta matéria em seus primeiros anos, muitas vezes devido à dificuldade de encontrarem materiais 
diversos que se adaptem à sua linguagem de entendimento. Por estarmos na era da tecnologia, um dos meios 
mais fáceis de atingir os estudantes é através da internet, portanto decidimos criar um blog, onde postaremos 
vídeo-aulas, imagens e textos, feitos numa linguagem de fácil entendimento para os alunos. Dessa maneira, 
qualquer aluno com acesso à internet poderá visitar nosso blog para aprender e tirar dúvidas. 
OBJETiVOs: O principal objetivo de nosso projeto é propor uma ferramenta que permita ao estudante o 
estudo da física numa linguagem mais próxima ao seu cotidiano. Sabemos que a internet é uma das formas de 
pesquisa mais acessível para os jovens. Pensando nisso, decidimos criar um blog, onde possamos desenvolver 
o conteúdo abordado em sala de aula através de vídeo aulas, textos, simulações. Além de propiciar um espaço 
para discussão e troca de experiências. Esperamos que os estudantes encontrem nesse recurso o que lhes é 
necessário para suprir suas dificuldades, podendo entrar em contato conosco através de uma página hospeda-
da no site facebook.com ou pelo e-mail do blog. Com isso a nossa expectativa é de que o desempenho escolar 
melhore na disciplina de física, além de motivar o estudo dessa disciplina. Pretendemos ainda que o blog atinja 
um grande público, não apenas do instituto, mas de outras escolas da comunidade. 
METOdOLOGiA: O projeto será dividido em seis etapas: Primeira etapa: revisão bibliográfica; o grupo ela-
borará um projeto escrito para ter controle do que será desenvolvido ao decorrer do mesmo. Segunda etapa: 
pesquisa dos materiais que serão publicados; através de livros da biblioteca da escola e se necessário de acervo 
pessoal, será feita a revisão dos conteúdos estudados no primeiro ano de cursos integrados do IFSul Campus 
Camaquã. Para complementação dos conteúdos temos o objetivo de realizar saídas de campo, tal como, para 
o Museu de Ciência e Tecnologia- PUCRS. Terceira etapa: Elaboração dos textos, exercícios e vídeos. Após 
feita a revisão, o grupo elaborará resumos que auxiliarão os alunos no estudo da física, complementando este 



47Charqueadas, RS, dezembro de 2014.
Coordenadoria de Pesquisa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

AnAis dA Viii MOCiTEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSUL – Câmpus Charqueadas

estudo com,exercícios de fácil, médio e difícil níveis de resolução, com gabaritos, e ainda experiências em 
vídeo para melhor entendimento e fixação do conteúdo. Quarta etapa: divulgação e publicação do blog; será 
criada uma página na rede social facebook.com para divulgar o projeto em maior escala, o grupo também irá 
em escolas do município para divulgar o seu trabalho. Quinta etapa: aplicação de questionário para verificar 
a eficácia do projeto em auxiliar os estudantes. Sexta etapa: análise dos resultados que será feita no final deste 
ano para verificar se de fato houve um avanço na compreensão dos assuntos tratados no blog. 
REFEREnCiAs: CAVALCANTE, K. A Importância da Matemática do Ensino Fundamental na Física do 
Ensino Médio. Canal do Educador, Estratégia de Ensino, Física. Disponível em: Acesso em 14 de jul de 2010. 
PCNs, 2008, p, 54. GASPAR, Alberto. Física. Livro do Professor. Vol. único. 2008. PIETROCOLA, Maurício 
(Organizador), Ensino de Física Conteúdo, Metodologia e epistemologia em uma concepção integradora, 2º 
edição, Ed UFSC. 

nTÍTULO: Produtividade do Carvão Vegetal 

nORiEnTAdOREs: Viviane Mercante Martha Marques 

nCOORiEnTAdOR: Juliana Godoy Schuch 

nAUTOR: Elisa Ferreira da Silva 

PROBLEMA: Situação problema Devido à demanda por uso do carvão vegetal na sociedade aumentar nos 
últimos anos, entre uma economia familiar autossustentável, como desenvolver maneiras para o aumento 
da produção do carvão vegetal em nosso ambiente de trabalho? Serão mostradas no projeto as maneiras 
para aumentar a lucratividade e aumento da produção do carvão dentro de uma empresa, ou seja, será em 
uma empresa familiar que produz e fornece o carvão vegetal para outras distribuidoras, no caso supermer-
cados, comércio, etc. A empresa é real e é de grande importância que todas as pessoas conheçam como é 
produzido o carvão vegetal e como é um negócio rentável. 
JUsTiFiCATiVA: Este projeto é justificável, devido ao longo do tempo de desenvolvimento familiar neste 
ramo, onde é buscada uma melhoria financeira para a micro empresa. Com a intenção de compartilhar in-
formações com a sociedade é mostrado no referente trabalho todo o processo do carvão, sua embalagem 
até a escolha da melhor madeira para o processo. As pessoas terão um maior entendimento sobre o assunto 
desmistificando informações negativas e poderão criar suas próprias conclusões sobre assunto. Assim, a 
finalidade é que todos saibam mais sobre este tema, pois muitas pessoas certamente não tem um conheci-
mento aprofundado sobre o carvão vegetal desde o empilhamento das ‘Toras’ até operação do enchimento 
do forno e seu abastecimento. 
OBJETiVOs: Objetivo Geral: É aumentar a produtividade e procurar mantê-la maia estável, visando o 
aumento na lucratividade, buscando sempre diminuir custos necessários não descuidando a qualidade do 
produto, ou seja, buscar sempre a melhoria continua no trabalho, controlando despesas e estudando os 
investimentos. Objetivos específicos: * Buscar por novos clientes distribuidores; *Buscar por fornecedores 
de matéria-prima de qualidade e de custo baixo; *Construção de novos fornos para a transformação dessa 
matéria- prima; *Aumento da mão de obra; 
METOdOLOGiA: Devido à rotina familiar que a cerca de 40 anos trabalha-se neste ramo adquirindo mui-
tos dados na propriedade familiar e na produção, foram coletados dados junto a Secretaria de Agricultura 
e do Meio Ambiente de São Jerônimo e efetuado algumas pesquisas via Internet. Foi realizada uma tabela 
de custos onde será mostrado todo um levantamento contábil sobre a empresa. A produtividade do carvão 
vegetal será mostrada nestas tabelas os custos baixos. No embasamento teórico com a coleta de dados será 
visto que o carvão vegetal é um produto sólido, obtido por meio da carbonização da madeira. O rendimen-
to do carvão vegetal gira em torno de 25% a 35%, com base na madeira seca. 
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REFEREnCiAs: Referencias Bibliográficas: Empresa Sustentável.No Brasil, 60% do carvão vegetal é 
oriundo de florestas nativas. Disponível em: www.ecodesenvolvimento.org/posts/2012/agosto.Aces-
so em 10/4/2014 IBGE.Estatística.Economia. Disponível em: www.ibge.gov.br/home/estatística/eco-
nomia/pevs/2012/default.shtm, acesso em 12/04/2014. Santos, Sueli de Fátima de Oliveira Miranda; 
HATAKEYAMA,KAZUO, Processo econômico, social e cultural. Prod.vol.22no.2 São Paulo mar/abri.
disponível em: http/dx.doi.org/10.1590/S0103-65132012005000010.Acesso em 15/04/2014.
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ENSINO MÉDIO INTEGRADO  
E TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

CiênCiAs HUMAnAs, COMPORTAMEnTAis E ARTEs

nTÍTULO: A busca por sociabilidade: Uma nova percepção de academia

nORiEnTAdOR: Stefanie Merker Moreira 

nCOORiEnTAdOREs: Guilherme Reichwald Jr. e Evandro Godoy  

nAUTOREs: Lucas Assen de Freitas e Sarajane Aparecida Nascimento da Silva 

PROBLEMA: A academia tem despertado cada vez mais a atenção da população em diferentes idades, desde 
adolescentes até pessoas idosas, pois pode ser pensado também como um espaço de lazer. Seu público de fiéis 
frequentadores está em constante crescimento ao longo dos anos, sendo um espaço para cultivar o corpo e 
manter uma saúde de qualidade. Tendo em mente que a busca por estética e saúde existe, nós podemos refletir 
sobre outros fatores que incentivem a prática da musculação, além dos já consagrados como estética e saúde. 
Considerando isso, o nosso problema de pesquisa pretende responder a seguinte questão “Quais sociabilidades 
se estabelecem na academia para além das relações de estética e saúde?”
JUsTiFiCATiVA: A academia de musculação é um espaço frequentado por pessoas de diversas faixas etárias e 
de diferentes classes sociais que destinam parte do seu tempo para cuidar do corpo. O propósito é, notoriamente, 
estético, a busca por seu ideal de corpo, ou de saúde, melhor condicionamento físico, combate ao sedentarismo 
da vida moderna, por exemplo. Esta pesquisa científica busca comprovar a relevância da sociabilidade para os 
praticantes, referente a sua permanência na prática da musculação dentro das academias. 
OBJETiVOs: 2. OBJETIVOS 2.1 GERAL Identificar as sociabilidades que se estabelecem na academia para 
além das relações de estética e saúde. 2.2 ESPECÍFICOS Verificar as percepções de academia dos praticantes em 
quatro academias diferentes. Compreender as percepções de academia dos funcionários que trabalham no local. 
Caracterizar as percepções dos donos das academias. Identificar se há diferença de percepção entre gêneros ou 
idades. Coletar informações para comprovar que são estabelecidas sociabilidades na academia. 
METOdOLOGiA: Nosso projeto visa constatar se os jovens frequentadores de academias de musculação das 
cidades de Sapucaia do Sul e Esteio, quando utilizam o espaço da academia apenas por um aspecto estético, 
questões de saúde ou melhorar seu condicionamento físico para alguma competição, ou talvez exista a questão 
da sociabilidade, bem como se fosse algum interesse em conhecer novas pessoas desde amigos ou até mesmo 
conhecer um(a) namorado(a).            A metodologia da pesquisa tem como questão central descobrir “Quais so-
ciabilidades se estabelecem na academia para além das relações de estética e saúde?”. Iremos indicar isso através 
de pesquisas qualitativas que também forneceram alguns dados quantitativos, usaremos o método de entrevista 
semiestruturada referente a nossa problemática, em jovens frequentadores das academias Fitflex Academia e 
Bodylife de Esteio e Scultural e 1001 Fitness de Sapucaia do Sul, também será feito entrevistas semiestrutura-
das para instrutores, faxineiras e membros administrativos das academias para uma opinião mais congruente. 
Depois será feito a análise dos dados através de leituras das respostas obtidas pelas perguntas do questionário e 
iniciaremos a fase final da pesquisa, tentando indicar se há ou não o mesmo grau de interesse em sociabilidade 
na escolha por uma academia. 
REFEREnCiAs: BARBOSA, M. L. L. Propriedades métricas do Inventário de motivação á pratica regular de 
atividade física (IMPRAF-126). Porto Alegre, 2006. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Hu-
mano), Universidade do Rio Grande do Sul. - Apud à Adriana do Nascimento Rodrigues. TAHARA, A. K.; 
SCHWARTZ, G. M.; SILVA, K. A. Aderência e manutenção da prática de exercícios em academias. Rev. Bras. 
Companhia e Movimento. Brasília v. 11, n. 4, p. 7-12, out./dez., 2003. - Apud à Adriana do Nascimento Ro-
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drigues. Mello, José Aristides Carvalho de and Silva, Sheila Aparecida Pereira dos Santos Competências do ges-
tor de academias esportivas. Motriz: rev. educ. fis., Mar 2013, vol.19, no.1, p.74-83. ISSN 1980-6574 - Apud à 
Adriana do Nascimento Rodrigues. Mello, José Aristides Carvalho de and Silva, Sheila Aparecida Pereira dos 
Santos. Competências do gestor de academias esportivas. Motriz: rev. educ. fis., Mar 2013, vol.19, no.1, p.74-
83. ISSN 1980-6574 - Apud à Adriana do Nascimento Rodrigues. http://www.revistajopef.com.br/artigos_re-
vista_jopef_vol15_n2_2013.pdf#page=32 p.32-36 ANÁLISE DO PERFIL DOS ADOLESCENTES PRA-
TICANTES DE MUSCULAÇÃO EM ACADEMIA DE PONTA GROSSA/PR apud a Apud a Mariana 
Aparecida Ferreira de Camargo. http://www.unisc.br/portal/upload/com_editora_livro/e_book_encontros_
com_a_vida.pdf#page=16 AS DUAS FACES DA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO / UNISC apud a Olí 
Jurandir Limberger, Stefania Bernardy, Alexandre Strub, Luiz Alexandre Seibel Schuh. www.revistajopef.com.br 
www.revistajopef.com.br 

nTÍTULO: A Casa da Praça 20 de Setembro: Esquecimento e Memória 

nORiEnTAdOR: David Garcia Neto 

nCOORiEnTAdOREs: Stéfanie Merker Moreira e Guilherme Reichwald 

nAUTOREs: Bruna Camillo Tamujo, Eduarda Stéphanie de Mello e Luíza Santos da Silva  

PROBLEMA: O problema foi definido através de um levantamento sobre patrimônios históricos culturais. Con-
siderando a importância da preservação do patrimônio arquitetônico para a conservação da memória histórica 
de uma cidade, decidimos usar como objeto de estudo um bem cultural que não foi preservado e acabou por 
ser demolido – Casa estilo híberoteuto brasileiro, eclético, patrimônio popularmente conhecido dos citadinos de 
São Leopoldo –. A partir deste levantamento constituiu-se o seguinte problema “Como se deu o processo de 
derrubada da casa da Praça 20 de setembro de São Leopoldo?”. Faz parte desta problemática a compreensão 
da importância de manter a memória viva, através de lugares, histórias, edificações e em outras manifestações 
culturais. Bem como o papel da educação patrimonial no exercício da cidadania. 
JUsTiFiCATiVA: Ao longo das últimas décadas no Brasil é possível acompanhar o crescimento e a preocupação 
com a preservação de patrimônios culturais sendo eles materiais ou imateriais. Mas, ainda enfrentamos muitos 
problemas com a questão da valorização e investimentos em restauração destes bens. A globalização, de cunho 
modernizante, é um dos fatores que contribui para a desvalorização de alguns bens culturais, pois, com a moder-
nidade desconsideramos, por exemplo, imóveis antigos que muitas vezes possuem um grande valor simbólico e 
auxiliam na preservação da herança histórica de uma sociedade. Com a problemática deste trabalho de pesquisa, 
buscamos compreender os reflexos e causas da derrubada de uma casa, conhecida como Casa da Praça 20 de 
Setembro, referência histórica localizada no centro da cidade de São Leopoldo, Região Metropolitana de Porto 
Alegre. Este bem sofreu um processo de abandono e, embora reconhecido oficialmente por decreto municipal 
como “bem de interesse para preservação” permaneceu durante anos a mercê das intempéries do tempo até sua 
total degradação e sua derrubada em 2013. 
OBJETiVOs: O trabalho de pesquisa tem como objetivo geral investigar e analisar os reflexos e as causas sobre 
a derrubada da Casa da Praça 20 de setembro, situada na Rua Saldanha da Gama, nº 413, bairro Centro, em São 
Leopoldo. Como objetivos específicos pretendemos localizar, no contexto histórico, a casa da Praça 20 de setem-
bro, além de, identificar a importância dos patrimônios históricos culturais na sociedade atualmente. O trabalho 
conta busca ressaltar e compreender a importância de manter a memória viva, através de lugares, documentos, 
histórias, edificações e, em outras manifestações culturais e investigar as dificuldades relacionadas a preservação 
de patrimônios históricos culturais. Esta pesquisa também conta como objetivo específico, buscar quais são 
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os sentimentos das pessoas em relação a patrimônios históricos culturais e compreender o papel da educação 
patrimonial no exercício da cidadania, identificando como se estabelecem as relações entre espaço e poder na 
sociedade. 
METOdOLOGiA: A metodologia da pesquisa consiste em diferentes técnicas para coleta de dados e para auxílio 
na analise do objeto do trabalho. Considerando o tema Patrimônios Históricos Culturais Materiais e Imateriais, o 
trabalho de pesquisa busca investigar e analisar os reflexos sobre a derrubada da Casa da Praça 20 de setembro. 
Esta é uma pesquisa qualitativa que usa como metodologia entrevistas, questionários e diário de campo. As en-
trevistas são projetivas, abertas e semiestruturadas e tem o objetivo de obter e explorar o maior número possível 
de informações. Os questionários tem a finalidade de coletar informações sobre o sentimento e conhecimento 
dos moradores e comerciantes da área em torno da casa. O uso do diário de campo é fundamental neste pro-
cesso de pesquisa, nele registramos todas as etapas do trabalho. O constante contato com ONG do movimento 
de preservação da casa contribuirá com importantes informações no desenvolvimento do trabalho. A proposta 
inicial é realizar um levantamento sobre este imóvel, localizando-o, assim, no contexto histórico do mesmo. 
Depois situamos todos os materiais de apoio, como, documentos (Certidão do Imóvel, por exemplo) e artigos 
encontrados, assim como, leis que defendam patrimônios históricos culturais de São Leopoldo e informações 
sobre órgãos públicos, para estar ciente sobre o processo da derrubada da casa. 
REFEREnCiAs: CASTRO, Sônia R. de. O Estado na preservação de bens culturais: o tombamento. Rio de Ja-
neiro: Renovar, 1991. CASTRO. Sonia R. O Estado na Preservação de Bens Culturais – O Tombamento. Rio de 
Janeiro: Renovar 1991. Cidade e memória na Globalização/Organizado por Zita Rosane Possamai e Vitor Ortiz. 
Porto Alegre: Unidade Editorial da Secretaraia Municipal da Cultura, 2002. GONÇALVES, Cristiane Souza. 
Restauração arquitetônica: a experiência do SPHAN em São Paulo, 1937-1975. São Paulo: Annablume, Fapesp, 
2007. p.185-206. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL Coletânea 
de Leis sobre Preservação do Patrimônio. Rio de Janeiro: IPHAN, 2006. PELEGRINI, S. C. A., Patrimônio 
cultural: consciência e preservação. São Paulo: Brasiliense, 2009. PESAVENTO, Sandra Jatahy. Memória, história 
e cidade: lugares no tempo, momentos no espaço. ArtCultura, Uberlândia, vol. 4, n. 4, p. 26, 2002. RICOEUR, 
Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas (SP): Ed. da UNICAMP, 2007. SANTOS, CECILIA 
RODRIGUES DOS. NOVAS FRONTEIRAS E NOVOS PACTOS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL. 
São Paulo Perspec. [online]. 2001, vol.15, n.2, pp. 43-48. ISSN 0102-8839. SANTOS, MILTON. A natureza do 
Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. - 4. Ed. 7. Reimpr. – São Paulo: Editora da universidade de São 
Paulo, 2012. TOMAZ, Paulo Cesar. A preservação do Patrimônio Cultural e sua trajetória no Brasil. Revista de 
História e Estudos Culturais, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Maio/ Junho/ Julho/ Agosto de 2010, vol. 
7 AnoVll nº 2 

nTÍTULO: A frágil situação do museu histórico de Sapucaia do Sul 

nORiEnTAdOR: Stefanie Merker Moreira 

nCOORiEnTAdOR: Leonardo Renner Koppe 

nAUTOREs: Ronaldo Rossi Ferreira, Gabriela Escanhuela e Fernanda Pereira dos Santos  

PROBLEMA: Reflexos de um cenário de pouca valorização cultural e histórica de forma geral são escassos 
os municípios que têm um museu histórico no território brasileiro. Sapucaia do Sul possui um, ou ao menos 
tenta estruturar um. O Museu Histórico de Sapucaia do Sul é fruto de um projeto de lei aprovado em 2002 e 
executado em 2009. Ainda que não tenha conseguido uma plena implementação, dada a escassez de recursos 
nele investidos até o momento, o museu vem mantendo-se, persevera em existir. Em vista disso, o projeto tem 
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como problema de pesquisa a seguinte questão: “Que tensões estabelecem a permanência e, ao mesmo tempo, 
a fragilidade do museu de Sapucaia do Sul?” 
JUsTiFiCATiVA: O papel que um museu exerce dentro de um município como Sapucaia do Sul, retratando 
e criando o memorial histórico da mesma parece inquestionável. Diante disto, poder-se-ia assumir que as mais 
diferentes esferas políticas, econômicas e sociais investiriam na implementação e manutenção de um museu 
neste sentido. Fruto de um projeto de lei aprovado em 2002 e executado somente em 2009, o Museu Histórico 
de Sapucaia do Sul parece evidenciar diferente. A falta de recursos de todas as ordens, que atrasou em 7 anos a 
execução do projeto, reflete-se na situação de fragilidade do espaço nos dias de hoje, 5 anos depois de sua imple-
mentação. A pesquisa assume, justamente, esta trajetória do Museu Histórico de Sapucaia do Sul e, analisando 
as relações internas e/ou externas, busca identificar fatores que desencadearam e vem contribuindo tanto para 
a manutenção da situação de fragilidade do museu, como sua permanência, apesar disto, desde a sua origem até 
os dias atuais. 
OBJETiVOs: A pesquisa objetiva identificar tensões ancoradas em fatores internos e externos, sejam eles polí-
ticos, econômicos, sociais ou, educacionais, que desencadearam e vem contribuindo tanto para a manutenção da 
situação de fragilidade do museu, quanto para sua permanência. Apesar da escassez de investimentos de todas 
as ordens, é plausível afirmar que o museu vem resistindo firmemente às inúmeras dificuldades encontradas 
durante sua existência, dessa forma, é importante observar quais fatores estão sustentando sua permanência e/
ou dificultando sua atuação social como meio disseminador de cultura. 
METOdOLOGiA: O estudo é de base qualitativa, baseando-se em um estudo exploratório, pois há necessidade 
de compreensão aprofundada do passado, presente e futuro, das relações internas e/ou externas, bem como 
das ações que o museu promoveu desde sua origem até os dias atuais. Desta forma, as entrevistas realizadas são 
semiestruturadas, com roteiros definidos, visando possibilitar respostas abertas. As entrevistas contemplam pes-
soas que possuem uma relação direta com o museu, como: a direção do próprio museu, a direção da escola em 
que o museu estava situado, membros da AMU (Associação dos Amigos do Museu) e secretários da cultura e/
ou educação. A análise dos dados vem se realizando através da leitura atenta e interpretação dos dados coletados, 
com base em Bardin. Para melhor controle dos passos e atividades realizadas (os) está sendo elaborado um ca-
derno de campo, no qual são registrados todas as informações relevantes sobre a pesquisa, desde as impressões 
percebidas até informações coletadas, endereços e dados. 
REFEREnCiAs: CHAGAS, Isabel. Aprendizagem não formal/formal das ciências. Relação entre os museus 
de ciência e as escolas. MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A problemática de identidade cultural nos museus: 
de objetos (de ação) ao objeto (de conhecimento). OLIVEIRA, Genoveva. O museu como um instrumento de 
reflexão social REIS, Ana Carla Fonseca. Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável – O Caleidos-
cópio da Cultura. 

nTÍTULO: A participação das crianças no carnaval de Sapucaia do Sul e a influência do 
evento em sua formação cidadã.

nORiEnTAdOR: David Garcia Neto 

nCOORiEnTAdOREs: Stefanie Merker Moreira e Guilherme Reichwald Junior 

nAUTOREs: Arthur Aires e David Mota  

PROBLEMA: O carnaval brasileiro é um evento cultural muito conhecido no mundo todo, que conta com um 
número considerável de integrantes que participam e trabalham durante o ano todo para que o mesmo aconteça. 
Dentre estes participantes, destaca-se a presença de crianças também engajadas na organização das escolas de 
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samba, participando ativamente tanto nas reuniões e nos ensaios, como no desfile. Entendemos que estas crian-
ças estão sob influência direta dos fatores externos que as rodeiam e das atividades que realizam quando se trata 
da questão de formação cidadã. Com isso, a pesquisa busca compreender como é esta formação, seja educativa 
ou social, através de práticas culturais no cotidiano infantil. O estudo busca, então, descobrir se a integração das 
crianças no carnaval como um evento cultural, pode ter alguma influência em seu desenvolvimento socioedu-
cativo. A pesquisa está norteada com base na seguinte problemática: “A participação das crianças nas escolas de 
samba de Sapucaia do Sul: Qual a contribuição para sua formação cidadã?”. 
JUsTiFiCATiVA: Estudar e compreender como o processo de formação de cidadania ocorre em uma criança, e 
como as tradições e a cultura do carnaval influenciam nesse processo, é importante para que a sociedade passe a 
entender e observar o evento de outra maneira. As crianças, não apenas estão sob influência dos fatores externos, 
como também contribuem e podem transmitir ensinamentos no meio em que vivem. Sendo assim, a pesquisa 
busca mostrar e entender um pouco mais sobre a cidadania, sobre a criança, e por fim e um evento cultural, neste 
caso, o Carnaval. 
OBJETiVOs: Objetivo Geral: Verificar se a participação das crianças nas escolas de samba de Sapucaia do Sul 
contribui para sua formação cidadã. Objetivos Específicos - Identificar como é o cotidiano de uma criança que 
participa ativamente do carnaval de Sapucaia do Sul; - Caracterizar que tipo de apoio e importância as escolas de 
samba designam para seus integrantes infantis; - Identificar o suporte que as crianças recebem de suas famílias e 
de sua comunidade escolar regular; - Compreender que motivos as fazem querer participar do carnaval; - Des-
cobrir, por meio de entrevistas, o que cada professor e familiar pensa sobre a contribuição do Carnaval para a 
formação da criança na sociedade e como isso pode ajudá-la (ou não) futuramente; - Investigar, por meio da 
produção plástica infantil (desenhos), o que a própria criança pensa acerca da sua inserção social e da questão 
em discussão. 
METOdOLOGiA: De cunho qualitativo, a pesquisa tem como objetivo analisar a formação cidadã das crianças 
através da participação de eventos culturais, no caso o carnaval. O público-alvo são crianças de 6 a 12 anos de 
duas escolas de samba do município de Sapucaia do Sul. Irá direcionar-se, também, aos responsáveis pelas crian-
ças, presidentes das escolas de samba investigadas e professores de suas respectivas escolas regulares. De início, 
participamos do evento de 2014 e obtivemos um diário de campo, como uma forma de começarmos a explorar 
a temática. A partir disso, serão elaboradas entrevistas estruturadas e semiestruturadas para cada parte envolvida, 
produção de desenhos por parte das crianças para a coleta de dados e, além disso, pesquisas bibliográficas. Para 
os presidentes, as entrevistas serão realizadas com o intuito de descobrir a percepção dos mesmos, se há alguma 
diferenciação na formação cidadã das crianças participantes de suas escolas, além de obter dados específicos, 
como quantidade de integrantes infantis inseridos na escola de samba, idade predominante e onde vivem. Para 
os responsáveis do público-alvo, a entrevista irá contemplar seu posicionamento em relação à formação cidadã 
de seus filhos e verificar se há uma tradição na família em participar do evento. Para os professores das escolas de 
Educação Básica das crianças, a entrevista tem como objetivo compreender sua posição em relação a essa prática 
cultural de seus alunos, verificar se há alguma mudança de comportamento e, até mesmo, em suas notas. Por 
fim, a coleta de dados para as crianças será diferenciada, com entrevistas adequadas com suas respectivas idades 
e atividades apropriadas, como produção de desenhos. Para tanto, contaremos com o embasamento teórico nos 
campos dos estudos sociais da criança e da infância, psicologia infantil, definição de cidadania e carnaval como 
um evento cultural. 
REFEREnCiAs: BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean Claude. A reprodução: Elementos Para uma Teoria 
do Sistema de Ensino. Lisboa: Vega, s.d., 302 pp. RODRIGUES, Sonia Regina Rocha. A Importância da Cultu-
ra na Formação do Cidadão. Disponível em: http://www.qdivertido.com.br/verartigo.php?codigo=57 Acesso 
em: Maio de 2014. CAVALCANTI, Alberes de Siqueira. Ética e cidadania na prática educacional. Disponível 
em: http://www.dhnet.org.br/direitos/codetica/abc/etica_cid_pratica_educ.PDF Acesso em: Maio de 2014. 
COHN, Clarice. Antropologia da Criança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. DAMATTA, Roberto. Carnaval: a 
celebração da desconstrução social: depoimento. [16 de fevereiro, 2012]. Rio de Janeiro: Revista PontoCom. En-
trevista concedida a Marcus Tavares. MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 
1967. VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. Rio de Janeiro: Record, 2005. 
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nTÍTULO: As princesas do “Maravilhoso mundo de Walt Disney”: O reflexo de uma evolução

nORiEnTAdOR: Alissandra Hampel 

nCOORiEnTAdOREs: Josiane Redmer Hinz e Jorge André Nogueira Alves 

nAUTOREs: Patric Fagundes Dutra e João Pedro Hernandes Rodrigues Schebek 

PROBLEMA: Com inovação nas produções e referenciais nas histórias levadas às telas, Walt Disney conquistou o 
público e seus filmes marcaram época. Conhecido por adaptar aos cinemas contos de fadas, os estúdios Disney de-
ram grande notoriedade as princesas. Tal como indicam vários trabalhos sobre o impacto midiático na conduta dos 
indivíduos, este não se mostra diferente no público infantil, causando influência nas relações sociais de muitas crianças 
e em sua visão de ser. Mesmo que implicitamente, esses fatores podem se basear nestas princesas. Com o tempo a 
influência tende a tornar-se maior com a chegada de outras mídias, novos filmes sobre princesas e enredos definindo 
um modo de vida voltado para o gênero feminino. Estas produções, se analisadas, refletem o papel e a imagem da mu-
lher na sociedade em suas épocas de lançamento. Nota-se que as personagens evoluíram ao longo de cada animação, 
assim como a história do feminino passou por transformações ao longo dos anos, com conquistas como o direito ao 
voto e ao trabalho, a independência sexual e os movimentos feministas das décadas de 70 e 80. Dentro deste quadro 
histórico de arquétipos de princesas, questiona-se qual dessas representações as crianças tomam para si atualmente. O 
próprio estúdio aponta a Princesa Cinderela, criada na década de 40, como a favorita das meninas. A “imagem” do que 
é ser uma princesa, está vinculada com esta personagem? Faz-nos questionar ainda, como as crianças aceitam e veem 
aquelas princesas mais libertárias e independentes, e também, onde se encaixa a única princesa negra nestes conceitos? 
Meninas negras se identificam com esta? Ainda assim, o cerne desse estudo é de avaliar até que ponto esta figura de 
princesa vem afetando o imaginário feminino ao longo dos anos. Isto é, tentar definir qual o momento em que estes 
meios se tornam um modelo a ser aspirado para assim, construir um paralelo entre o que as crianças veem como en-
tretenimento, e o que elas absorvem como construção social. 
JUsTiFiCATiVA: A intervenção proposta possui as classes princesas, gênero, classe social e etnia como elemento 
comum, atrelados á infância. Estas questões fazem-se presentes em diversas produções e gêneros, estendendo-se 
daqueles filmes protagonizados por atores até as animações. E é através das animações que o público infantil 
tem uma permeação cultural, que de certo modo cria uma identidade durante uma fase ou período, podendo 
proporcionar aprendizados únicos perante a retratação das classes presente neste estudo. Afeiçoando-se a isso, 
está o modo como as princesas podem chegar às crianças atualmente, além de suas animações, pois, sendo uma 
marca com um forte apelo comercial, existem diversos meios que se apropriam da imagem destas princesas 
em seus produtos. Estes produtos podem ter diversas explanações perante seus objetivos, como por exemplo, 
brinquedos que conotam à ação e a intelectualidade possuindo imagens de princesas, são contraditórios aos 
brinquedos de uma década atrás, onde estas figuras estavam estampadas apenas em brinquedos com conotação 
doméstica e materna. Dentro do comércio, a imagem das princesas permanece imutável durante 70 anos, onde 
apenas atingiu outras conotações, diferentemente de outras franquias, que se estabelecem por um período e pre-
cisam de inúmeras repaginações para permanecer no mercado. Sendo assim, é interessante identificar as classes 
da pesquisa dentro do universo das princesas Disney, não só pela grande leva de personalidades, mas também 
pelo grande público que esse universo possui, onde possivelmente, muitos não identificam certos incrementos 
que estas produções e produtos podem trazer para os indivíduos e a sociedade. 
OBJETiVOs: Identificar o impacto social das produções cinematográficas que abordam as representações femininas 
através das princesas e a evolução das temáticas de gênero, classe social e etnias, num trabalho que busca resgatar o 
processo da mídia na apresentação destes temas. Através da coleta de dados, nos propusemos uma análise diferenciada 
das animações em questão, fazendo com o que os indivíduos afetados pelo estudo repensem os modelos apresentados 
pelas narrativas. Então, chegar a resinificar aquilo que antes era tomado como entretenimento, e tratar como uma cons-
trução social que redimensiona de acordo com as transformações sócio culturais de cada época histórica. Finalmente, 
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identificar quais são os elementos com que as crianças mais se identificam observando quais são as protagonistas que 
geram um maior impacto dentro dos diferentes grupos sociais bem como observar o porquê de certas características 
e condutas não serem tão aceitos como sendo “de Princesas”. Ressalta-se o aprimoramento de recursos nestas produ-
ções que introduzem estes enredos de uma forma muito mais sutil aos olhos dos expectadores. 
METOdOLOGiA: Além da pesquisa bibliográfica e da análise das produções feita anteriormente, a fundamentação 
teórica deste estudo conta com leituras sobre o a influência da mídia na infância, como também sobre os diversos des-
dobramentos de interpretações que os contos de fadas e as princesas podem ter. Somado a isso, metodologias lúdicas 
para serem usadas em sala de aula, através de atividades separadas por cada classe do estudo: Gênero, Classe, Social e 
Etnias. Num segundo momento, os pais destas crianças são convidados a participar da pesquisa através de um questio-
nário, para se fazer um contraponto entre o que eles dizem e como as crianças se manifestam. Por último, é realizado 
uma sessão com uma das animações, onde é feita uma observação em cima das manifestações das crianças ao longo 
do filme, além de destacar as impressões daquelas que ainda não tinham contato com determinada personagem. Isto 
tudo ligado aos modos de como as princesas se acercam até as crianças, destacando que o impacto que as princesas 
podem causar nas crianças pode se dar de diferentes meios, dependente de sua classe social e cultura, ao mesmo tempo 
em que se ressalva as conotações dadas aos inúmeros subprodutos com figuras das personagens e suas explanações. 
Este material será analisado visando identificar os pontos mais destacáveis dos aspectos sócio-identitários que forem 
observados nas meninas participantes do estudo. Isto é, identificar aqueles elementos que se possam mostrar o impac-
to desses filmes no imaginário infantil feminino. 
REFEREnCiAs: CORSO, Diana Lichtenstein; CORSO Mário. Fadas No Divã - Psicanálise nas Histórias Infan-
tis. 1. ed. Artmed, 2006. BLANCO, Diego; Princesas Disney e o Feminismo. Disponível em: <http://osentendidos.
com/2012/09/03/princesas-disney-e-o-feminismo-parte-1/> - 2012. PENAFRIA. Manuela. Análise de filmes – con-
ceitos e metodologias. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-penafria-analise.pdf> - 2009. SABAT, Ruth. 
Só as bem quietinhas vão casar. In: MEYER, Dagmar e SOARES,. Rosangela (org.). Corpo, gênero e sexualidade. Porto 
Alegre: Mediação, 2004. KREPS, Bonnie. Paixões eternas, ilusões passageiras: uma análise do mito do amor romântico. 
São Paulo: Saraiva, 1992. FILMOGRAFIA: A Bela Adormecida. Direção: Clyde Geronimi; Elenco Mary Costa. Estados 
Unidos: Walt Disney Studios, 1959. A Bela e a Fera. Direção: Gary Trousdale e Kirk Wise. Estados Unidos: Walt Disney 
Studios, 1991. A Pequena Sereia. Direção: Ron Clements e John Musker. Estados Unidos: Walt Disney Studios, 1989. A 
Princesa e o Sapo. Direção: Ron Clements, John Musker, Estados Unidos: Walt Disney Studios, 2009 Aladdin. Direção: 
Ron Clements, John Musker. Estados Unidos: Walt Disney Studios, 1992. Branca de Neve e os sete anões. Direção: Walt 
Disney. Estados Unidos: Walt Disney Studios, 1937. Cinderela. Direção: Wilfred Jackson, Hamilton Luske, e Clyde. Gero-
nimi. Estados Unidos: Walt Disney Studios, 1950. Enrolados. Direção: Nathan Greno, Byron Howard. Estados Unidos, 
Walt Disney Studios, 2010. Mulan.Direção: Tony Bancroft e Barry Cook. Estados Unidos: Walt Disney Studios, 1998. 
Pocahontas. Direção: Mike Gabriel, Eric Goldberg. Estados Unidos: Walt Disney Studios, 1995. Valente. Direção: Mark 
Andrews, Brenda Chapman. Estados Unidos: Pixar Inc. 2012. Frozen - Uma Aventura Congelante. Direção: Chris Buck, 
Jennifer Lee. Estados Unidos: Walt Disney Studios, 2013. 

nTÍTULO: Avaliação de Desempenho do Espaço Escolar 

nORiEnTAdOR: Vinícius Silveira Borba 

nAUTOREs: David Aron Pires Fagundes e Álvaro Silva Castilho de Souza  

PROBLEMA: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFSul - Câmpus Charqueadas, têm sofrido 
constantes modificações em seus espaços físicos, com o objetivo de readequar espaços existentes às novas ati-
vidades de ensino e também criar novos espaços. O projeto original, do ano de 1992, apesar de concebido para 
abrigar uma escola técnica, não foi pensado para receber a diversidade de cursos e alunos que hoje formam o 
corpo discente. Estes projetos, reformas e construções feitas ao longo do tempo tornaram o ambiente escolar 
repleto de peculiaridades e espaços diferenciados. Neste sentido, percebe-se que algumas configurações e leiautes 
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são mais procurados pelos alunos do que outros, ao mesmo tempo que, alguns espaços são rejeitados por grupos 
de alunos na hora de desenvolver atividades de ensino e de lazer. Sendo assim, o problema de pesquisa que este 
projeto se propõe resolver é qual é a configuração espacial mais adequada para a realização das atividades discen-
tes, tendo como estudo de caso o IFSul - Câmpus Charqueadas e como ao alunos avaliam o espaço vivenciado 
diariamente por eles, neste mesmo câmpus. 
JUsTiFiCATiVA: O presente projeto está sendo realizado por alunos de uma disciplina chamada “Qualidade de 
Vida e Meio Ambiente”, nesta disciplina discute-se, entre outros temas, a qualidade do ambiente onde o homem 
vivencia suas atividades, por este motivo discute-se, então, a qualidade do espaço onde vive o aluno. Os projetos e 
construções escolares, sobretudo os projetos da rede federal de ensino, são concebidos sem o contato com o pú-
blico alvo e são, muitas vezes, padronizados e construídos em diferentes locais, servindo então, o mesmo projeto 
para atender diferentes realidades. As variáveis associadas ao problema de pesquisa, são elementos ou atributos 
físico-espaciais relacionados ao ambiente escolar. A definição de território está ligada à organização do espaço 
físico, os limites e fronteiras, são rigidamente definidos com elementos físicos, simbólicos ou a partir do uso do 
espaço, designa a extensão da superfície terrestre na qual vive um grupo humano, ou melhor, o espaço construí-
do pelo homem, em oposição ao que poderíamos chamar de espaço natural, não humanizado (TAYLOR, 1988). 
O espaço vivenciado pelo aluno, que aqui chamaremos de território, tem funções sociais (status, identidade) e 
físicas (lugar para realizar uma ou outra atividade, lugar de um grupo), atendendo necessidades psicológicas bá-
sicas e necessidades cognitivas e estéticas. Dada a importância da qualidade do espaço, que forma o território e 
contribui, ou inibe, as relações sociais, acredita-se ser importante verificar a qualidade do espaço vivenciado pelo 
aluno, para obter subsídios para a tomada de decisões na contrução de novos espaços. 
OBJETiVOs: Este projeto tem como principal objetivo: Realizar uma avaliação de desempenho do espaço es-
colar do IFSul – Câmpus Charqueadas, tendo como base as atitudes e comportamentos do usuário do espaço. 
Como objetivos específicos: Alertar para a importância da avaliação de espaços físicos através da opinião do 
usuário do lugar. Elencar os espaços e configurações preferidas pelos alunos do Câmpus Charqueadas, através 
de uma avaliação de satisfação e preferência. Introduzir e aplicar as técnicas de pesquisa de satisfação que levam 
em conta a percepção dos usuários dos espaços físicos. 
METOdOLOGiA: Os procedimentos metodológicos abordados no projeto de pesquisa incluem: 1 – Breve 
revisão bibliográfica sobre variáveis relacionadas ao problema de pesquisa (comportamento humano e suas 
preferencias espaciais). 2 - Levantamento de Arquivo, através da realização de coleta de informações históricas, 
como mapas, quantitativos de alunos, projetos e planos de implantação com o objetivo de caracterizar, descrever 
o objeto de estudo, levando em considerações tanto aspectos físicos quanto históricos e sociais. Esta parte da 
pesquisa será realizada em órgãos de gestão pública, sites institucionais, livros históricos, associações de bairro e 
acervo pessoal. 3-Aplicação de Mapas Mentais e Entrevistas A aplicação de mapas mentais consiste na análise 
de croqui esquemático realizado pelo usuário das áreas pesquisadas e referentes aos elementos mais importan-
tes que são percebidos, com o objetivo de auxiliar no entendimento da imagem ambiental registrada por este 
usuário (LYNCH, 2009). Os entrevistados serão selecionados de forma a abranger uma amostra de alunos de 
todos os cursos e turnos do câmpus. 4 – Análise e compilação do material gráfico coletado para apresentação 
de resultados. 
REFEREnCiAs: ALEXANDER, Cristopher. Uma linguagem de padrões.Porto Alegre: Bookman. 2013. 1171p. 
GEHL, Jan. Cidades para pessoas. São Paulo: Perspectiva, 2013. LYNCH, Lynch. A imagem da cidade. Lisboa: 
Edições 70, 2009. REIS, A.; LAY, M. C. Avaliação da qualidade de projetos: uma abordagem perceptiva e cogni-
tiva. Revista Ambiente Construído. Porto Alegre, v. 6, n. 3, p. 21-34, 2006. 
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nTÍTULO: A vida se me é: A paixão segundo G.H. e o existencialismo

nORiEnTAdOR: Samir Dessbesel Ferreira 

nAUTOR: Gabriela Pereira da Silva 

PROBLEMA: A escrita de Clarice Lispector em “A paixão segundo G.H.” apresenta um romance narrado em 
primeira pessoa pela principal personagem G.H. Ela está em conflito quanto sua forma de Ser, na qual ela se 
vê definida. No seu apartamento, o quarto de empregada se transforma no cenário em que G.H. transparece 
suas crises, iniciadas pela reflexão na maneira como ela se definia ao olhar para si mesma como história pronta 
concedida pela civilização humana, concluindo que ela havia “humanizado” demais a vida, fazendo com que ela 
se afastasse de suas raízes e essência autêntica. Dessa forma, a princípio, podemos supor que existam influências 
da corrente filosófica conhecida como Existencialismo na obra de Clarice. 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. Algumas principais ideias do 
existencialismo são encontradas em vários pensadores ao longo da história, por exemplo, na célebre máxima 
“conhece-te a ti mesmo”, que chama a atenção sobre a nossa finitude e o despertar para o cuidado de si. Para o 
existencialismo, em linhas gerais, o homem é livre, livre para construir a sua própria essência. Dessa forma, na 
obra de Clarice Lispector “A paixão segundo G.H.”, é possível identificar influências filosóficas existencialistas? 
JUsTiFiCATiVA: A Autoresa Clarice Lispector é quase que indecifrável. Para ler suas obras, além de uma boa 
interpretação de texto, é preciso que haja uma entrega sensitiva do leitor. Ao ler sua literatura percebemos uma 
dança com as palavras, uma prosa poética. Porém, seus textos são dotados de uma considerável reflexão e poten-
cial crítico. A genialidade da forma natural de sua escrita desperta intensos e variados sentimentos em quem está 
lendo. Sua confusão e inquietação em relação ao Ser, em “A paixão segundo G.H.”, desperta no leitor questiona-
mentos que podem ter permanecido adormecidos, em relação à visão de si que cada pessoa toma para si mesma. 
A cada palavra da Autoresa, se sentida, há a necessidade inegável de eternamente vir a Ser, de construir o Ser em 
uma forma autentica. E não há maior valor do que conhecer a si mesmo, e pertencer a si mesmo. Estas questões 
existenciais que Clarice Lispector revela em sua escrita nos levam a tentar encontrar e identificar se há e quais são 
as influências de filósofos existencialistas. 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 contempora-
neidade. Ele centra a análise na existência como uma realidade individual no mundo, onde o homem é livre para 
construir a sua própria essência em suas escolhas, sendo assim responsável por sua própria existência. A relação 
entre “A paixão segundo G.H.” e o Existencialismo é uma tentativa de demonstrar a densidade filosófica da obra 
de Clarice Lispector, clarificar conceitos de alguns pensadores da corrente contribuindo para a divulgação da 
cultura desenvolvendo a sensibilidade e reflexão associadas à literatura e a filosofia. 
OBJETiVOs: O objetivo deste trabalho é identificar na obra de Clarice Lispector, “A paixão segundo G.H.”, 
se há e quais são as influências Existencialistas, relacionando a obra com alguns pressupostos de pensadores do 
Existencialismo, e esclarecendo os conceitos que esta corrente filosófica desenvolve, levantando a reflexão dos 
envolvidos na importância do assunto na formação do ser humano. Além disso, pretendemos contribuir para a 
divulgação da cultura relacionadas a literatura e filosofia, que muitas vezes não é conhecida, por se tratar de uma 
interpretação complexa, tendo objetivo de despertar o interesse e sensibilidade da comunidade e das pessoas 
envolvidas por esta cultura e reflexão perante sua própria existência. 
METOdOLOGiA: A metodologia do projeto consiste principalmente de pesquisa bibliográfica: leituras, ficha-
mentos, discussões entre o grupo e produção textual. Por se tratar de uma pesquisa em andamento não há 
totalmente definido o caminho em que o projeto irá percorrer, pois a obra “A paixão segundo G.H.” é rica em 
caminhos para possíveis explorações e descobertas, além dos filósofos existencialistas terem posições e ideias 
bem diferentes, nos possibilitando várias vias a serem seguidas. A interpretação da obra de Clarice se dará por 
meio de investigações construídas com base em pressupostos do existencialismo, a partir dos filósofos estudados 
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com ajuda do orientador. 
REFEREnCiAs: LISPECTOR, Clarice. A paixão Segundo G.H. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. MOSER, Benja-
min. Clarice (biografia). São Paulo: Cosac Naify, 2009. NUNES, Benedito (Org). A paixão segundo G.H. - edi-
ção crítica. São Paulo: Scipione Cultural, 1997. NUNES, Benedito. O Drama da Linguagem. São Paulo: Editora 
Ática, 1989. NUNES, Benedito. O Dorso do Tigre: ensaios. São Paulo: Editora Perspectiva, 1969. SARTRE, 
Jean-Paul, O existencialismo é um humanismo. 3ª ed., São Paulo, Nova Cultural, 1987. WALDMAN, Berta. A 
Paixão Segundo C.L. São Paulo: Editora Escuta, 1992. 

nTÍTULO: Cinema, memória e patrimônio cultural em Esteio

nORiEnTAdOR: David Garcia Neto 

nCOORiEnTAdOREs: Leonardo Renner Koppe e Stefanie Merker Moreira 

nAUTOR: Caroline Justo Oliveira 

PROBLEMA: Um centro cultural tem a capacidade de referenciar e dar identidade a uma população. Dignifica 
a comunidade dando-lhes novas referências simbólicas, contribuindo para que ela se reconheça como organis-
mo autônomo e apto a determinar seu futuro. A Casa de Cultura Municipal Lufredina Araújo Gaya situada no 
município de Esteio, Região Metropolitana de Porto Alegre, disponibiliza ambientes para realizar espetáculos 
artísticos e musicais, exposições e cursos variados. Sendo assim, a maioria das atrações é gratuita ou possui preço 
acessível, com foco no desenvolvimento cultural da comunidade. O Cinema foi inaugurado na Casa de Cultura 
Lufredina Araújo Gaya através da persistência de Luiz Alécio Frainer e Alécio Emílio Frainer, também com 
auxilio do grupo Unibanco-RS, Wernner e Columbia Pictures com a doação de verbas e de um projetor cinema-
tográfico, objetivando um novo benefício para o município de Esteio. O funcionamento do cinema apresentava 
espetáculos todas às sextas-feiras, sábados e domingos, nas quais as sessões superlotavam a casa. Sendo assim, 
considerado a maior atração do município na época. Sabe-se que recentemente a casa recebeu propostas para a 
reativação do cinema, a qual foi recusada, pois hoje a antiga sala de cinema é considerada uma sala multimeios. 
Desde então, devido à falta de uma peça de reposição no projetor cinematográfico este espaço cultural deixou 
de exibir filmes, extinguindo-se assim esta atividade. Sendo assim, o projeto visa responder a seguinte pergunta: 
O projetor da Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya pode ser considerado um bem cultural do município de 
Esteio? Serão realizadas análises de forma qualitativa através de leituras em bibliográficas e analise documental, 
auxiliados pelo caderno de campo, pela coleta de dados, registros fotográficos e entrevistas semiestruturadas 
com os gestores durante o período de ativação do cinema e com o atual. Mostrando assim, a importância deste 
objeto para a comunidade esteiense 
JUsTiFiCATiVA: Cinema é uma tecnologia que se reproduz rapidamente criando ilusões de movimentos, per-
cepção visual, ou seja, movimentação de imagens. Também é chamado de cinema o edifício ou sala onde os 
filmes são projetados. Entretanto, possui importância para desenvolvimento da população, afinal contribui para 
o aprendizado amplo de diversos assuntos cotidiano, também se conserva pelo seu marco inicial, a sétima arte. 
Sendo assim, os primeiros aparelhos cinematográficos foram inspirados em uma máquina de costura de fun-
cionamento manual e, posteriormente, com os avanços tecnológicos houve alterações em seu mecanismo. Em 
Esteio houve três cinemas; o Cine Imperial (1942), o Cine Palácio (1960) e o Cinema Municipal (1972), fundado 
a partir da doação de um projetor do Unibanco-RS em parceria com a Wernner e Columbia Pictures, inauguran-
do assim o cinema na casa de cultura. Atualmente, não existem mais cinemas no município de Esteio, restando 
somente o projetor que consta na antiga sala de cinema. O projetor que consta na Casa de Cultura Lufredina 
Araújo Gaya, chegou a contribuir para que o as sessões de cinema fossem a maior atração do município de 
Esteio e sua desativação sensibilizou a população ao perder este objeto que contemplava seus finais de semana. 
OBJETiVOs: O objetivo deste projeto é investigar qual o significado deste projetor cinematográfico que consta 
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nos acervos da Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya desde 1976 para a comunidade esteiense em suas dimen-
sões afetivas, simbólicas e históricas, podendo assim ser considerado um bem cultural do município. Para tanto, 
contribuir no resgate histórico do cinema municipal, visando fortalecer o valor cultural que os antigos frequenta-
dores das sessões da casa depositam neste projetor cinematográfico e dar visibilidade ao objeto. 
METOdOLOGiA: Pretende-se utilizar métodos qualitativos de análise a partir de registros documentais, fo-
tográficos, audiovisuais e entrevistas. Com relação aos aspectos referentes à memória do espaço cultural, será 
realizada a verificação do objeto de pesquisa, entrevistar com o auxiliar do operador da máquina na época, para 
que possa realizar o conhecimento mais aprofundado do objeto de pesquisa, também serão realizadas entrevis-
tas semiestruturadas com gestor no momento da chegada do equipamento na casa, para aprofundar a história 
do projetor e do cinema. Contudo, haverá determinados dias de visita a casa e aos seus acervos para pesquisar 
documentos referentes ao mesmo que serão estudados com base em Bourdieu, PIERRE, Habitus. As entrevis-
tas ocorrerão nas dependências da Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya com Autoresização da gestão atual, 
pois o uso da metodologia oral possibilita múltiplas visões sobre as mesmas situações. Estes questionários serão 
elaborados e seus dados serão contabilizados através das informações encontradas no seguinte artigo Os Bens 
Culturais (SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés). 
REFEREnCiAs: SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. Bens Culturais e Proteção Jurídica. Porto Alegre, 
1997. OLIVIRIE, Cristiane Garcia. Cultura Neoliberal Leis de Incentivo com Politica Pública. BORDIEU, 
Pierre. Habitus 

nTÍTULO: #EducJovens 

nORiEnTAdOR: Sergio Fernando Maciel Correa 

nAUTOREs: Luize Venter, Eduarda Trott e William Seibel 

PROBLEMA: “Os jovens que estão concluindo o Ensino Fundamental sabem o que vão fazer após a conclusão 
do desta etapa?” Ao chegarem no último ano do Ensino Fundamental, os jovens muitas vezes não tem ideia do 
que pretendem fazer após o término desta etapa. Não sabem se cursarão o Ensino Médio, onde surgem opções 
de escolas públicas e privadas, ou se ingressarão no mercado de trabalho. Muitas vezes desconhecem a opção 
de escolas técnicas, tanto federais como estaduais ou até mesmo privadas. Opções não lhes faltariam, só não são 
apresentadas a eles. E, quando conhecem estas opções, vem a dúvida sobre qual curso ou caminho seguir, pois 
eles não tem a oportunidade de vivenciar e conhecer as alternativas que lhes estão disponíveis. 
JUsTiFiCATiVA: Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), é obrigatório que crianças com 
idades entre seis e quatorze anos, estejam matriculadas no Ensino Fundamental. Como a LDB exige apenas o 
Ensino Fundamental, muitos jovens, ao concluírem o mesmo, acabam saindo das escolas, seja para trabalhar 
ou até mesmo por desinteresse à continuarem os estudos. Segundo um estudo feito pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas(IBGE), em 2013, 51,1% dos jovens concluem o Ensino Médio na idade adequada, 
que seria aos 19 anos, e 67,12% nem chegam a concluir o mesmo (dados do IBGE 2010). Ou seja, a maioria 
dos jovens não cursam ou concluem o Ensino Médio, seja ele regular ou de ensino técnico. Isto acontece pela 
não-obrigatoriedade e estímulo, para que nossos jovens vejam as oportunidades que podem surgir com a conti-
nuação de seus estudos. 
OBJETiVOs: Com nosso projeto, queremos conhecer os perfis dos jovens, para saber com que tipo de público 
estaremos lidando, para podermos mostrar a eles as oportunidades que podem surgir em suas vidas, diante de 
cada escolha. Queremos incentivá-los à procura de cursos técnicos, após apresentarmos a eles esta opção, mos-
traremos quais portas se abririam a eles, no mercado de trabalho, após a conclusão dessa modalidade. Salienta-
remos a melhor preparação, qualificação e formação que é proporcionada por escolas técnicas. Apresentaremos 
aos jovens, os pontos positivos e negativos de cada opção, objetivando ajudá-los em suas escolhas. 
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METOdOLOGiA: Primeiramente faremos leituras e pesquisas sobre os perfis dos jovens, para entender o papel 
dosmesmos na sociedade e de como ela influencia suas vidas para, assim, conseguirmos trabalhar com eles. Lhes 
mostraremos dados técnicos sobre a porcentagem de jovens que concluem o Ensino Médio e como o mercado 
de trabalho cada vez mais exige uma melhor formação. Exporemos também o destaque que um profissional 
melhor qualificado tem e como o mesmo pode se sobressair perante um menos preparado, num mercado onde 
a concorrência é cada vez maior. Falaremos destes dados para que causem um impacto nestes jovens e assim eles 
se sintam estimulados e determinados a procurarem uma melhor qualificação. Para isso, organizaremos palestras 
em suas escolas, onde, com ajuda de seus próprios professores, conseguiremos influenciá-los de forma positiva. 
Outro método que utilizaremos para chegar a estes jovens será a abordagem através de redes sociais, que estão 
cada vez mais presentes em suas vidas. Em meio à redes sociais, vamos propor debates e enquetes, onde pode-
remos conhecê-los e elencar as oportunidades que estão a sua disposição. 
REFEREnCiAs: Dados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação(LDB) 1996; Dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 2010 e 2013.

nTÍTULO: Indústria cultural e padronização de gênero: uma análise dos valores éticos e 
estéticos em revistas femininas 

nORiEnTAdOR: Dilnéia Rochana Tavares do Couto 

nCOORiEnTAdOR: Alissandra Hampel 

nAUTOREs: Yasmine Martins Couto Porto e Andressa Flores Vasques  

PROBLEMA: A forma de percepção da realidade imposta ou direcionada pela mídia tende a criar um universo 
de relações que pretendem supor um estatuto para felicidade humana. Assim sendo, no âmbito dos estudos so-
bre gênero, é importante analisar os aspectos que envolvem a construção arquetípica do feminino e como esta 
ideia evoca a noção de um projeto de vida feliz. Neste sentido, os meios de comunicação exercem uma forte 
pressão em relação ao corpo, nas mulheres principalmente, onde o corpo escultural é o fortemente valorizado. A 
imagem corporal está diretamente relacionada à autoestima e o sucesso. A construção de uma autoimagem capaz 
de responder a estes padrões pode levar a transtornos psicológicos que envolvem a distorção da autoimagem, 
os quais são classificados como um tipo de TOC. Em suma, trata-se de analisar o impacto gerado pela mídia 
no processo de construção da imagem do feminino e, a seguir, delinear uma crítica aos padrões estéticos que 
permeiam a ideia de vida feliz, especialmente, para as mulheres. 
JUsTiFiCATiVA: A padronização do humano e, em especial, de uma cultura que seja capaz de envolver os sujei-
tos em uma compreensão unificadora da realidade e da felicidade é tema recorrente de diversas pesquisas. A sis-
tematização dessa proposta, analítico-crítica, foi empreendida pelos teóricos críticos Adorno e Horkheimer em 
sua tese sobre a “indústria cultural”. Neste sentido, desenvolve-se um estudo que permita compreender alguns 
dos aspectos centrais que rondam a construção de um “padrão do feminino” nas revistas direcionadas a este 
público. Um trabalho que analisará os textos e imagens das capas da revista feminina “Womens Health Brasil”, 
com vistas a situar uma possível relação entre valores estéticos e morais que nelas se mesclam. Com isso, sob o 
prisma do conceito de indústria cultural tentar defender a ideia de que a mídia imputa um “estatuto da felicidade” 
ao gênero feminino. Em suma, a motivação dessa pesquisa é analisar e compreender como a felicidade deixa de 
ser um projeto particular e passa a ser tomada como um padrão. 
OBJETiVOs: O objetivo do presente trabalho é desenvolver uma análise crítica dos valores estéticos e morais 
que são difundidos nas imagens e textos de manchetes da revista “Women’s Health Brasil” que tem como públi-
co alvo as mulheres. Entre os objetivos específicos estão: analisar as capas da revista “Womens Health Brasil”, 
pelo período de três meses, enumerando os tipos de valores que estão sendo difundidos; compreender a relação 
entre valores e padrões estéticos e morais que envolvem as imagens e textos que se divulgam nessas revistas; 
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desenvolver uma crítica situada no contexto teórico crítico da tese da indústria cultural e, promover um debate 
relacionando tal conceito como a noção de padronização da felicidade feminina. 
METOdOLOGiA: Para realizar o estudo de caso, o objeto de análise, como já citado, foi a revista Women’s He-
alth Brasil, assumindo como período de amostra seis edições da revista – o que supõe três meses de publicação 
da mesma -. A revista se caracteriza por assumir como público-alvo mulheres na faixa etária dos 30 anos, e sua 
tiragem quinzenal é de 95.714 revistas. Para desenvolver este estudo foram estabelecidas três etapas de trabalho: 
na primeira etapa, utilizando uma pesquisa descritiva, visando descrever as características das capas apresentadas, 
com uma observação sistemática que envolve tanto seus aspectos estéticos, como os valores morais que nela se 
expressam. Na segunda etapa, uma pesquisa exploratória, com vistas a proporcionar maior familiaridade com os 
problemas identificados na primeira etapa, tornando-os explícitos e construindo hipóteses que enlacem a análise 
aos conceitos de padronização e felicidade em sentido filosófico. E, por fim, uma pesquisa explicativa, compre-
endendo e desenvolvendo uma análise crítica do conteúdo analisado. 
REFEREnCiAs: Benhabyb, Seyla. (2006). El Ser y el Otro en la ética contemporánea. Madrid: Gedisa. Berger, 
Peter L. y Luckmann, Thomas. (1991). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu. Callejo, 
Javier. (2000). “Medios, género y poder”. En: García de Cortázar, Marisa y García de León, María Antonia, Profe-
sionales del periodismo. Hombres y mujeres en los medios de comunicación. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas, pp. 1-29. Cortina, Adela. (1994b). Crítica y utopía: La escuela de Francfort. Madrid: Pedagógicas. 

nTÍTULO: Kids Learning English: mobilização pelo conhecimento

nORiEnTAdOR: Letícia Priscila Pacheco 

nAUTOREs: Cíntia Böhm, Luísa Werlang e Roberta Francine Schmachtenberg 

PROBLEMA: A aprendizagem de uma segunda língua na infância é imprescindível para o desenvolvimento de 
capacidades linguísticas, que posteriormente podem possibilitar uma maior facilidade na aprendizagem de uma 
língua estrangeira. Contudo, creches e instituições municipais não priorizam e ou não tem plena consciência da 
importância deste ensino na infância e dos resultados positivos provindos desse aprendizado. Como mostrar a 
estas instituições a real importância da inserção do ensino de um segundo idioma no currículo escolar infantil? 
JUsTiFiCATiVA: Com a quebra das barreiras entre as mais diferentes culturas, faz-se imprescindível o contato e 
aprendizagem de uma língua estrangeira desde o início da educação escolar. As mais diversas habilidades linguís-
ticas e motoras que se encontram em desenvolvimento na infância podem promover um melhor aproveitamen-
to das oportunidades de aprendizagem se forem exploradas adequadamente. Desta forma, o presente projeto 
pretende promover o acesso à instrução da língua inglesa para crianças através de atividades desenvolvidas na 
comunidade. Por meio da pesquisa e elaboração de materiais didáticos para a aplicação em aulas de língua inglesa 
voltadas para crianças, buscamos o despertar da vontade de colaborar com as mais diversas redes de colaboração 
social na cidade. À medida que os alunos bolsistas e voluntários desenvolvem estas atividades, têm a possibilidade 
de aprofundarem-se nos conhecimentos sobre a língua inglesa, praticar as habilidades comunicativas e buscar 
novas formas de aprendizagem autônoma. 
OBJETiVOs: Elaborar e aplicar atividades que visem à assessoria ao ensino de língua inglesa para crianças em 
instituições públicas municipais de educação infantil no município de Venâncio Aires, e ainda a capacitação de 
professores da educação infantil para a comunicação em língua inglesa.Desenvolver e aprimorar as habilidades 
comunicativas em língua estrangeira na comunidade; Incentivar ao estudo da língua inglesa como língua estran-
geira e à formação da cultura de aprendizagem e valorização de línguas estrangeiras como meio de inserção social 
e ampliação de possibilidades interativas; Oportunizar eventos comunicativos em língua inglesa para todos os 
sujeitos alcançados pelo projeto; Pesquisar e desenvolver material didático para o ensino de língua inglesa para 
crianças não alfabetizadas. Observar o efeito do feedback na aprendizagem de línguas estrangeiras. 
METOdOLOGiA: O planejamento das atividades do projeto é feito através de reuniões com a coordenadora, 
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por meio desta são definidas as atividades a serem desenvolvidas nas próximas aulas, bem como discussão das 
atividades propostas aos alunos na aula anterior. Após a definição dos temas a serem abordados na aula, é feita 
a elaboração de materiais para utilização nas atividades desenvolvidas com os alunos. Estas atividades são geral-
mente feitas através de recortes, colagens e pinturas, utilizando diversos tipos de materiais como papel colorido, 
EVA, lápis de cor, cola quente, tinta, velcro, etc, sempre em busca do despertar do senso criativo das crianças. 
De tempos em tempos são definidos temas específicos para que, com base nestes, possam ser elaboradas as 
atividades e métodos a serem seguidos nas aulas, para melhor organização do conteúdo e para facilitação da 
aprendizagem dos alunos. Alguns dos temas planejados para o semestre 2013/2 são: parts of  the body, colors, 
clothes, seasons, weather e senses, animal e numbers. Para viabilizar o desenvolvimento de planos de aula con-
dizentes com as habilidades das crianças atendidas e para promover o aprendizado dos envolvidos no projeto 
quanto às questões relativas à aquisição da linguagem, é proposta a leitura de textos científicos como artigos e 
demais publicações. Assim, além de terem a oportunidade de praticar seus conhecimentos em língua inglesa, os 
participantes podem adquirir mais conhecimento sobre os processos envolvidos na aprendizagem e/ou aquisi-
ção de uma nova língua. As instituições a serem atendidas são designadas pela Secretaria Municipal de Educação 
através de uma carta de intenções. O grupo de professores que será atendido nas depedências do campus, terá 
encontros semanais de 2 horas, perfazendo um total de 35 horas de aula no semestre, utilizando material didático 
preparado pelos colaborador 
REFEREnCiAs: O acesso ao aprendizado de língua inglesa como língua estrangeira na infância pode ser subs-
tancial para a aquisição da segunda língua. Muitos pesquisadores das funções cerebrais humanas e linguistas 
apontam para o que chamamos de “período crítico”. Ellis (1997, p. 67) descreve este período como o momento 
em que a aquisição da linguagem pode ser fácil e completa e que após este pode tornar-se mais difícil e incom-
pleta. Muitos Autoreses acreditam que uma das principais vantagens do acesso ao aprendizado neste período 
seria a possibilidade de adquirir a pronúncia mais aproximada possível da nativa, já que ao longo do tempo desen-
volvemos pontos de articulação dos sons que vão se tornando fossilizados e automatizados, motivo de muitos 
aprendizes de línguas estrangeiras apresentarem dificuldades em aprender a pronúncia e prosódia adequada da 
língua em estudo. É também por volta dos sete anos de idade que as funções cerebrais são mais rápidas e cons-
tantes, devido ao grande número de sinapses que ocorrem entre os neurônios, responsáveis pelas ligações quí-
micas e elétricas que possibilitam a formação e armazenamento da memória. Na infância também sabemos dos 
intensos momentos de aprendizagem, a cada nova descoberta. É pensando na visão Interacionista de Vygotsky 
que propomos o ensino de língua inglesa para crianças ainda não alfabetizadas através de atividades práticas e 
divertidas, trazendo o lúdico para a sala de aula em momentos em que geralmente é pedido que os pequenos 
fiquem em seus lugares e apenas ouçam e reproduzam. De acordo com Vygotsky (2001, p. 03) as formas de 
estruturar o pensamento dos indivíduos é resultado das atividades praticadas de acordo com os hábitos sociais da 
cultura em que o indivíduo se desenvolve. Sendo assim, a intenção de propor momentos de interação e diversão 
busca promover a motivação das crianças em participar das atividades propostas e dessa forma, desenvolver suas 
habilidades comunicativas em língua inglesa naturalmente. 

nTÍTULO: Lã da terra: assistência técnica, resgate artístico e cultural e cooperativismo

nORiEnTAdOR: Ana Lúcia Pereira Ferreira de Quadros 

nCOORiEnTAdOREs: Lúcia Pereira Dias e Dilnéia Rochana Tavares Do Couto 

nAUTOREs: Eula Paula Dias da Silva, Jaqueline Madruga Flesch e Luiz Miguel Saes Moraes   

PROBLEMA: A região de Bagé é hoje um ambiente rural carente de uma proposta de melhoramento da produ-
ção de lã nas pequenas propriedades. Pensando neste nicho de atividades, o presente projeto tem por objetivo 
resgatar a cultura da produção de lã na região da campanha, sendo esta compreendida como atividade produtiva 
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própria da pecuária familiar. Em suma, trata-se de fomentar o desenvolvimento do trabalho conjunto entre pe-
quenos produtores, com vistas a favorecer o beneficiamento de produtos oriundos da lã. 
JUsTiFiCATiVA: O setor da lã foi considerado referência na região de Bagé, especialmente até os anos 80 do sé-
culo XX. A partir de então, com a instabilidade do mercado, observou-se um importante declínio da população 
ovina e um consequente decréscimo do nível de produtividade, fator este que envolve produção, comercializa-
ção, industrialização e consumo. Com isso, o desafio atual é conseguir atingir uma produção capaz de satisfazer 
as exigências do mercado regional, isto é, tanto em nível primário (da produção da lã), como secundário (no 
desenvolvimento de produtores artesanais). Em suma, este projeto de extensão se justifica, por parte, em função 
do perfil do Curso Técnico Integrado em Agropecuária, onde se mostra conveniente desenvolver atividades que 
permitam compreender a aplicabilidade dos conhecimentos aprendidos em aula. Por outra parte, em vista da 
urgência de um trabalho especializado que impulsione a economia familiar, neste caso específico, dos pequenos 
produtores dedicados à ovinocultura familiar. 
OBJETiVOs: De modo geral, resgatar a cultura da produção de lã na Região da Campanha, unindo a tradição 
do beneficiamento artesanal com uma estética contemporânea. Este trabalho complementar-se-á estimulando 
a criação de uma cooperativa voltada para comercialização dos produtos elaborados artesanalmente. De modo 
específico, estimular os produtores familiares dedicados a ovinocultura para um melhoramento do rebanho, atra-
vés da assistência técnica; orientar os produtores para o beneficiamento da lã e a produção de artefatos artesanais; 
direcionar as demandas de atividades cooperativas tendo como foco a aplicação de uma proposta solidária. 
METOdOLOGiA: Para pôr em prática este projeto, serão organizadas reuniões periódicas semanais com a equi-
pe, para estudos sobre a produção de ovinos, a cultura local; delimitar área de abrangência territorial para execu-
ção do projeto na região de Bagé e arredores; identificar e contatar os produtores familiares dedicados a ovino-
cultura, através de ações conjuntas com a EMATER/RS; estudar a realidade produtiva dessas famílias, através 
de diálogos, entrevistas e visitas buscando preferencialmente envolver os jovens produtores, fortalecendo dessa 
forma o interesse e o investimento na ovinocultura laneira; a partir de uma relação estabelecida, fornecer assis-
tência técnica, com o intuito de melhorar a qualidade dos rebanhos, através de técnicas de manejo nutricional. 
Com isso, busca-se avaliar a condição corporal dos animais, a qualidade das pastagens e a lotação, assim como o 
controle das principais enfermidades parasitarias e infecciosas, que acometem os ovinos. Em um segundo mo-
mento, a participação em oficinas ofertadas pelo SENAR/RS de práticas de tosquia e beneficiamento da lã; serão 
oferecidas também oficinas periódicas no IFSul-Câmpus Bagé de fazeres artesanais com a lã. Tais como: técnicas 
de bordado, crochê, tricot, tapeçaria e feltragem. O trabalho será desenvolvimento em forma de pesquisa parti-
cipante com os alunos bolsistas e voluntários, através de reuniões semanais para a avaliação das etapas realizadas 
e projeção das etapas seguintes; com a produção consolidada será possível elaborar um catálogo, contemplando 
a diversidade de produtos realizados com a lã, culminando com uma amostra aberta à comunidade. A partir daí 
se fará um estudo da possibilidade de criação de uma cooperativa para comercialização. 
REFEREnCiAs: CERTEAU, M.A. A invenção do cotidiano: artes do fazer. Petrópolis: Vozes, 1984. JEUDY, H. Me-
mórias do Social. Rio de Janeiro: Forense universitária, 1990. RICHTER, I. M. Interculturalidade e estética do cotidiano 
no ensino das artes visuais. Campinas: Mercado de Letras, 2003. STAMM, E. P. S. Arte como propulsora da integração 
escola e comunidade. Joinville: Editora Univille, 2007. CORRÊA, M.N.; RABASSA, V.R.; GONÇALVES, F.M. Série 
NUPEEC Produção Animal: Ovinocultura. Pelotas/RS: Editora Universitária, 2009. GOUVÊA, R. C. D.; Lemos, 
S. M. C. Aprenda a criar ovelhas. 1.ED. São Paulo: Três, 1987. SILVA, S. A. Criações de ovinos. Jaboticabal: FUNEP, 
2006. ISBN: 9788587632869. SIQUEIRA, E. R. Criações de ovinos para produção de lã. ed. Viçosa: CPT-Centro de 
Produções Técnicas, 2008. 
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nTÍTULO: Língua Alemã: construindo pontes 

nORiEnTAdOR: Cláudia Redecker Schwabe 

nAUTOREs: Suélen Müller Mohr e Viviane Elisa Schwinn 

PROBLEMA: Parte da população Venâncio-airense, mesmo possuindo traços de origens germânicas ou que apresen-
tam como primeiro idioma o dialeto Hunsrück, introduzido pelos imigrantes daquela região da Alemanha, ao chega-
rem ao Brasil, perderam a fluência ou esqueceram-se da língua pelo maior contato com a Língua Portuguesa. Muitos 
descendentes, com o passar dos anos, criaram um certo preconceito em relação à Língua Alemã ou envergonham-se 
quanto à fala do dialeto Hunsrück. Outros sofrem preconceito linguístico e, em virtude disso, deixaram de repassar 
seus conhecimentos quanto a cultura germânica. 
JUsTiFiCATiVA: É de suma importância aprender uma língua adicional. Nesse sentido, viabilizar a aprendizagem da 
Língua Alemã é uma oportunidade para que a comunidade ligada ao IFSul – Campus Venâncio Aires - possa inserir-se 
num outro universo de práticas culturais, cuja função educativa extrapola os aspectos meramente linguísticos e adquire 
relevância na formação global. Além disso, com o domínio da língua, os alunos terão a possibilidade de realizar leituras 
para o aprimoramento acadêmico e cultural e participar de programas de mobilidade estudantil. Vale ressaltar ainda a 
importância da Língua Alemã no contexto global, sendo a língua mais falada dentro da Comunidade Européia, com 
cerca de 180 milhões de pessoas. Cabe enfatizar também que Venâncio Aires é uma região de colonização alemã e 
a valorização linguística e cultural faz com que se assuma uma postura positiva em relação às origens de muitos dos 
alunos do IFSul. 
OBJETiVOs: Objetivo Geral: Desenvolver a competência comunicativa em Língua Alemã. Objetivos Específicos: * 
instrumentalizar o aluno para a utilização da Língua Alemã como forma de ampliar seus conhecimentos acadêmicos 
e culturais; * encontrar pontos de convergências e divergências entre a língua materna e a língua estrangeira, nos seus 
vários níveis de organização; * facilitar o intercâmbio com a Alemanha para fins de estudo e aperfeiçoamento; * viabi-
lizar a realização de exames de proficiência na Língua Alemã correspondentes aos níveis do Quadro Europeu Comum 
de Referência para as Línguas (QECR); * resgatar a valorização da fala do dialeto Hunsrück em Venâncio Aires; * 
sensibilizar o aluno para perceber o outro, inserido numa cultura diferente da brasileira e refletir sobre as características 
de sua própria realidade e a de outros povos. 
METOdOLOGiA: Além das alunas bolsistas se disponibilizarem tempo para retirar dúvidas de Alemão de alunos do 
Instituto, os alunos de 10 a 14 anos de alguma escola pública de Venâncio Aires interessados pela aprendizagem da 
Língua Alemã participarão de 2 horas/aula semanais na escola local. Para estas aulas serão utilizados materiais didáticos 
atuais específicos para iniciantes. Serão feitos constantemente, na aula, paralelos com a língua materna, bem como com 
o dialeto Hunsrück para aqueles que possuem conhecimento deste ou de outro dialeto. Também são disponibiliza-
dos materiais adicionais para que os alunos possam, de forma autônoma, progredir em sua aprendizagem. Também 
nesse sentido, os alunos podem, sempre que possível, contar com o auxílio das bolsistas para sanar dúvidas, treinar a 
pronúncia e os conteúdos vistos em aula. Também são confeccionados materiais didáticos para auxiliar os alunos na 
compreensão de questões específicas da gramática da Língua Alemã, bem como jogos e brincadeiras para memorizar 
vocabulários específicos, treinamento de escrita, simples diálogos e interpretação de áudio. Constantemente os alunos 
serão estimulados a ampliar seus conhecimentos na Língua Alemã no sentido de fomentar também a mobilidade 
estudantil, fazendo-os buscar subsídios para um futuro intercâmbio com a Alemanha. 
REFEREnCiAs: *Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua es-
trangeira / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília:MEC/SEF, 1998. *CELANI, Maria Antonieta Alba. 
Professores e Formadores em Mudança: Relato de um Processo de Reflexão e Transformação da Prática Do-
cente. Ed. Mercado de Letras, 2002. 
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nTÍTULO: Luzes, câmera, ação - produzindo roteiros na sala de aula! 

nORiEnTAdOR: Renata Vaghetti Ocacia 

nAUTOR: Marcelly Santos da Silva 

PROBLEMA: A evolução tecnológica provocou mudanças culturais devido às novas vivências relacionadas à imagem, 
sobretudo com relação à construção e utilização de fotografias e vídeos. No entanto, uma reflexão crítica sobre a utili-
zação dessas linguagens parece estar alheia ao universo das pessoas, de uma forma geral. No contexto dos adolescentes 
de nossa escola, mais especificamente, no contexto dos estudantes do ensino médio técnico integrado, essa discussão 
faz-se necessária também, pois se trata de uma geração que já teve em sua infância um contato expressivo com tecno-
logias de uso da imagem e tem isso solidificado em sua adolescência, principalmente devido à utilização de redes sociais. 
JUsTiFiCATiVA: A ideia de trabalhar com o estudo e a produção de roteiros para uma posterior filmagem veio 
ao encontro da necessidade de realizar o estudo atento e a discussão sobre a produção de vídeos. A quantidade 
de concursos culturais sobre a produção de roteiros (TV Escola e MEC) chamou-nos a atenção para este gênero 
e a disponibilidade de materiais sobre roteiro na internet (roteiros de filmes, textos críticos e instrucionais) tornou 
viável o acesso a esses instrumentos para o desenvolvimento de nossos estudos. Assim, associando o estudo de 
roteiro aos estudos da disciplina de Português e Literatura, o coordenador do projeto elaborou o estudo dos 
contos de Machado de Assis em diálogo com a produção de um roteiro e de um vídeo. 
OBJETiVOs: Os principais objetivos com a realização desse trabalho são: fazer com que os estudantes conhe-
çam o gênero roteiro, tenham uma visão crítica sobre a produção de vídeos, aperfeiçoem as técnicas de comuni-
cação oral e conheçam os contos de Machado de Assis. Outro objetivo é que, desenvolvendo as habilidades de 
escrita de roteiros, os alunos possam participar de concursos como os mencionados anteriormente, ampliando 
assim suas possibilidades de envolvimento em atividades culturais dentro e fora da escola. 
METOdOLOGiA: O trabalho desenvolveu-se nas aulas de Português e Literatura (dois períodos semanais) na turma 
INF 2AT. Fez-se inicialmente um estudo teórico sobre linguagem (variedades linguísticas e contexto de utilização). Ao 
adentrar as leituras de Machado de Assis, os alunos realizaram a leitura do conto A Cartomante e assistiram a um vídeo 
sobre o conto. Logo em seguida veio a leitura de Pai contra Mãe; responderam a questões sobre o texto para posterior-
mente assistirem à releitura feita em Quanto vale ou é por quilo. Após assistirem ao filme, foi realizado um debate em 
aula a fim de levantar conhecimentos e fazer comparações entre o conto e o filme. Feito esse levantamento, os alunos 
realizaram a leitura de trechos do roteiro do filme Quanto vale ou é por quilo e estudaram um material de apoio sobre 
a estrutura de um roteiro. O segundo momento do desenvolvimento desse projeto começou nesse ponto; os alunos 
foram convidados a, em grupos, escolherem um conto de Machado de Assis e escreverem um roteiro, realizando uma 
releitura desse conto para uma posterior filmagem. A produção do roteiro teve momentos de reescrita e, depois da fil-
magem, os vídeos foram apresentados em sala de aula e comentados por todos os colegas da turma. 
REFEREnCiAs: ASSIS, Machado de. Obra completa. Organizada por Afrânio Coutinho. Rio de Janeiro: José Aguilar, 
1962. V.1. BAGNO, Marcos. A Língua de Eulália – novela sociolinguística. 15.ed. São Paulo: Contexto, 2006. Quanto 
vale ou é por quilo. Drama. Brasil. 108 min. 2005. http://tvescola.mec.gov.br/tve/home (Acesso em 24/06/2014.) 



66 Charqueadas, RS, dezembro de 2014.
Coordenadoria de Pesquisa

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

AnAis dA Viii MOCiTEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSUL – Câmpus Charqueadas

nTÍTULO: Não Existem Pessoas Invisíveis: o Caminho é a Inclusão

nORiEnTAdOR: Richard Silva Martins 

nCOORiEnTAdOREs: Eloisa Wiebush e Gelson Luis Peter Correa 

nAUTOREs: Franciéle Wagner Guterres, Gabriela dos Santos de Moura e Débora Bianca 
Nottar  

PROBLEMA: A falta de acessibilidade no município chama a atenção de todos aqui em Venâncio Aires, a falta 
de visibilidade perante as pessoas com deficiência é grande. A partir disso criamos o projeto “Não Existem Pes-
soas Invisíveis: o Caminho é a Inclusão” para melhorar a vida das pessoas com deficiência na sociedade, que de 
alguma forma os exclui e não da direitos iguais para todos. O projeto foi divulgado e levado para a câmara de 
vereadores, onde hoje já é obtivemos resultados, após abrir os olhos das Autoresidades. 
JUsTiFiCATiVA: A partir do que vimos em Venâncio Aires sobre a acessibilidade e visibilidade para com pes-
soas com deficiência resolvemos fazer uma pesquisa para comprovar que as pessoas com deficiência estavam 
invisíveis em nosso município. Esta teoria foi comprovada e nós obtivemos os dados através de mais de 700 
Venâncio-airenses. Com isso decidimos usar esses levantamentos para alertar as Autoresidades da nossa cidade 
para melhorar o acesso e a inclusão. Este projeto será de suma importância para as pessoas com deficiência, pois 
quer proporcionar acima de tudo uma vida melhor para os mesmos, através de inclusão social, além de ajudar 
na aprendizagem das crianças com as quais praticamos o projeto. Também não podemos esquecer-nos do de-
senvolvimento físico do município de Venâncio Aires. Nosso público alvo sofre de preconceito, e normalmente 
vem de famílias com poucos recursos financeiros e baixa qualidade de vida. Os mesmos também têm baixo nível 
de aprendizado e pouca capacidade de concentração, o que dificulta suas coordenações e habilidades motoras. 
OBJETiVOs: O projeto quer proporcionar visibilidade aos deficientes, tratando-os igual a todos sem distinção 
e preconceito. Integrando eles a sociedade de forma respeitosa, com direitos e deveres. Oferecer atividades de 
recreação e cultura (dança, histórias, artesanato, brincadeiras, jogos...) na APAE (Associação de Pais e Alunos 
Excepcionais). Estudar projetos já existentes de espaços integradores para pessoas com deficiência. Criar, em 
nível de projeto, espaço de convivência e lazer adaptado para pessoas com deficiência em praças municipais. 
Proporcionar junto a academia ao ar livre, já existente no município, equipamentos adaptados para pessoas com 
deficiência. 
METOdOLOGiA: O projeto será dividido em cinco etapas principais: Oficinas para os bolsistas; continuação 
das atividades de 2013; estudo de projetos já existentes; atividades na APAE do município; e elaboração de 
projeto para adaptações nas áreas de laser do município para condições especificas necessárias as pessoas com 
deficiência. 7.1. Oficinas para os bolsistas: Nas oficinas pretendemos estudar os dados desenvolvidos nas outras 
quatro etapas. 7.2. Continuação das Atividades Desenvolvidas em 2013: Pesquisa no mercado de trabalho sobre 
cotas e direitos de pessoas com deficiência. Campanhas, divulgando o projeto, a inclusão social e o auxílio para 
com as pessoas com deficiência. 7.3. Estudo de Projetos Já Existentes: Descoberta de iniciativas de projetos na 
mesma área de atuação focado na adaptação de equipamentos em áreas de laser em municípios para que futura-
mente possamos construir parcerias ou inspirações. 7.4. Atividades na APAE: Oferecer atividades de recreação e 
cultura (dança, histórias, artesanato, brincadeiras, jogos...) na APAE (Associação de Pais e Alunos Excepcionais) 
para uma maior inclusão entre os deficientes. 7.5. Adaptações no Município: Criar projeto de espaço de convi-
vência e lazer adaptado para pessoas com deficiência em praças municipais. Também projetar junto a academia 
ao ar livre, já existente no município, equipamentos adaptados para pessoas com deficiência. 
REFEREnCiAs: GURGEL, Thais. Inclusão só com aprendizagem. Revista Nova Escola. São Paulo: Abril, n. 
206, p. 39-45, out. 2007. MARTINS, Ana Rita. Chega de omissão. Revista Nova Escola. São Paulo: Abril, n. 228, 
p. 78-80, dez. 2009. RODRIGUES, Cinthia. Falar com as mãos. Revista Nova Escola. São Paulo: Abril. n. 221, 
p. 72-75, abr. 2009. BAPTISTA, Claudio Roberto; JESUS, Denise Meyrelles. Avanços em Políticas de Inclusão: 
o Contexto da Educação Especial no Brasil e em Outros Países. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2011. BEYER, 
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Hugo Otto. Inclusão e Avaliação na Escola de Alunos com Necessidades Especiais. 3. ed. Porto Alegre: Media-
ção, 2010. GOMES, Márcio. Construindo as Trilhas para a Inclusão. Petrópolis: Vozes, 2009. LOPES, Noêmia. 
O quebra-cabeça da escola inclusiva. Revista Nova Escola. São Paulo: Abril, n. 257, p. 92-93, Nov. 2012. MORA-
ES, Maria Cândida. Pensamento eco-sistêmico, educação, aprendizagem e cidadania no século XXI. Petrópolis: 
Vozes, 2004 Vestibular de Inverno UNISC Santa Cruz do Sul 2012 – Redação – p. 21 – Tema 3 

nTÍTULO: Nietzsche e a afirmação da imanência 

nORiEnTAdOR: Samir Dessbesel Ferreira 

nAUTOR: Thales William Lindenmeyer 

PROBLEMA: Nietzsche é tido como um dos grandes influenciadores do pensamento contemporâneo, por 
conta de suas fortes críticas a modernidade, com grande ênfase na crítica das certezas obtidas através da religião 
e da ciência. Em consequência de sua fama, o filósofo alemão acaba, por vezes, sendo interpretado de formas 
superficiais, através de fragmentos de textos ou aforismos aparentemente desconexos do quadro geral da obra 
nietzschiana. Por meio da pesquisa bibliográfica e produção textual da fase anterior, os integrantes do projeto 
concluíram que a negação da transcendência acaba sendo a principal base para o desenvolvimento de boa parte 
de outros conceitos de Nietzsche. Dessa forma, a fase atual do desenvolvimento do trabalho define como pro-
blema a necessidade de haver a clarificação do conceito de imanência. Consequentemente, outro problema se 
apresenta na compreensão das implicações da afirmação da imanência na religião, moral, ciência e outras diversas 
áreas da cultura. 
JUsTiFiCATiVA: Nietzsche é tido como um dos grandes influenciadores do pensamento contemporâneo, por 
conta de suas fortes críticas a modernidade, com grande ênfase na crítica das certezas obtidas através da religião 
e da ciência. Em consequência de sua fama, o filósofo alemão acaba, por vezes, sendo interpretado de formas 
superficiais, através de fragmentos de textos ou aforismos aparentemente desconexos do quadro geral da obra 
nietzschiana. Por meio da pesquisa bibliográfica e produção textual da fase anterior, os integrantes do projeto 
concluíram que a negação da transcendência acaba sendo a principal base para o desenvolvimento de boa parte 
de outros conceitos de Nietzsche. Dessa forma, a fase atual do desenvolvimento do trabalho define como pro-
blema a necessidade de haver a clarificação do conceito de imanência. Consequentemente, outro problema se 
apresenta na compreensão das implicações da afirmação da imanência na religião, moral, ciência e outras diversas 
áreas da cultura. 
OBJETiVOs: Com base na conclusão de que grande parte dos conceitos de Nietzsche giram em torno da 
negação da transcendência, o objetivo inicial do projeto se caracteriza em estudar a base para a criação destas 
ideias. Sendo esta base o conceito de imanência, a pesquisa também tem como meta entender este conceito 
como algo além de uma negação do transcendente, e posteriormente relacionar esta ideia com o restante da 
filosofia de Nietzsche. No mesmo sentido, a realização deste projeto tem como objetivo estreitar os laços entre 
a comunidade geral e acadêmica com a filosofia moderna e contemporânea, por meio da divulgação da cultura e 
das metodologias de pesquisa, sendo este o resultado final da clarificação dos conceitos da filosofia nietzschiana. 
METOdOLOGiA: Como se trata de um projeto que tem como objetivo a clarificação conceitual, a metodologia 
aplicada para a realização deste trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica e a produção textual. Com o 
referencial bibliográfico previamente definido pelo orientador, o grupo entrou em contato com a obra de Niet-
zsche, e outros pensadores que também o estudaram, ao mesmo tempo em que realizava encontros periódicos 
para a discussão e clarificação dos conceitos estudados através destas leituras. Posteriormente, o grupo produziu 
vários textos que serviram de esboços de sua compreensão das ideias de Nietzsche. Estes esboços foram revisa-
dos com o auxílio da bibliografia secundária, sendo logo em seguida cruzados com escritos da etapa anterior do 
projeto e mesclados assim com a produção textual que contém as conclusões finais sobre Nietzsche e o conceito 
de imanência. 
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REFEREnCiAs: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. [tradução de Alfredo Bosi] São Paulo: Martins 
Fontes, 1998.  CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2009.  COTRIM, Gilberto. Fundamentos 
da Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2012.  DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a Filosofia. Rio de Janeiro: Editora Rio, 
1976. GIACÓIA, Oswaldo. Crítica da Moral como política em Nietzsche. In: Humanas, Londrina, v.1, n.2, 1999, 
p. 145-168. ________. O Platão de Nietzsche, o Nietzsche de Platão. São Paulo. In: Cadernos Nietzsche 3, 1997. 
MONTINARI, Mazino. Ler Nietzsche: o Crepúsculo dos Ídolos. São Paulo. In: Cadernos Nietzsche 3, 1997. 
____________________. O Nascimento da Tragédia. [tradução de Jacó Guinsburg] São Paulo: Companhia das 
Letras, 2007. ____________________ A Filosofia na Era Trágica dos Gregos. [tradução e prefácio de Gabriel 
Valladão Silva] Porto Alegre: L&PM, 2011. ____________________ Sobre Verdade e Mentira. [tradução de 
Fernando de Moraes Barros] São Paulo: Hedra, 2007. ____________________. Humano, Demasiado Huma-
no. [tradução de Paulo César de Souza] São Paulo: Companhia das Letras, 2002.  ____________________. 
Aurora. [tradução de Paulo César de Souza] São Paulo: Companhia das Letras, 2004. ____________________. 
A Gaia Ciência. [tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza] São Paulo: Companhia das Letras, 2001.  
____________________. Assim Falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. [tradução de Mário A. 
Silva] Rio de Janeiro: Civilização Brasileira S. A., 1981.  ____________________. Além do Bem e do Mal. [tradu-
ção de Paulo César de Souza] São Paulo: Companhia das Letras, 2005. ____________________. Genealogia da 
Moral. [tradução de Paulo César de Souza] São Paulo: Companhia das Letras, 2009. ____________________. 
Crepúsculo dos Ídolos. [tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza] São Paulo: Companhia das Letras, 
2006.  

nTÍTULO: O que estudantes de uma escola pública do Litoral Norte Gaúcho conhecem 
sobre Educação Financeira? 

nORiEnTAdOR: Ednei Luis Becher 

nCOORiEnTAdOR: Ana Lucia Olegário Saraiva 

nAUTOREs: Nicole Rita Perera Ribeiro e Larissa Giacomelli 

PROBLEMA: Cada vez mais se discute sobre a responsabilidade social das instituições de ensino e, neste sen-
tido, qualquer possível intervenção passa, antes de mais nada, pelo conhecimento da realidade na qual se deseja 
intervir e, no caso das instituições de ensino o público alvo imediato são os discentes destas instituições. Partindo 
desta premissa, esta pesquisa teve como problema de investigação, descobrir o que os estudantes de escolas 
públicas do município de Osório sabem sobre Educação Financeira e como promover estratégias de formação 
que lhes sejam interessantes. 
JUsTiFiCATiVA: Conforme pesquisa realizada pelo Data Popular (2008), das famílias brasileiras: 36% dos 
pesquisados declaram ter um perfil gastador, 54% não conseguiram honrar suas dívidas pelo menos uma vez na 
vida e apenas 31% poupam regularmente para a aposentadoria. Esta realidade é considerada pelos economistas 
como preocupante, pois o comprometimento crescente da renda familiar destinada ao consumo implica em 
baixas taxas de poupança e esta situação, diminui a capacidade de investimento do país, afetando negativamente 
seu desenvolvimento, uma vez que a pessoas, principalmente as mais pobres, ficam cada vez mais dependentes 
do governo. Para a OCDE (2005), Educação Financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as socie-
dades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que com in-
formação, formação e orientação possam desenvolver os valores e as competências necessários para se tornarem 
mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem informadas. 
Buscando enfrentar esta falta de conhecimento e formação relacionada a Educação Financeira foi criada a Estra-
tégia Nacional de Educação Financeira, pelo Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010, que constitui-se em 
um esforço do Governo Brasileiro no sentido de compreender que a educação financeira e previdenciária são 
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ferramentas de inclusão social, de melhoria da vida do cidadão. Buscando desenvolver estratégias de intervenção 
neste realidade, a partir das escolas públicas do município de Osório, esta pesquisa buscou conhecer os interesses, 
o nível de conhecimentos do estudantes e formas de intervenção potencialmente mais promissoras junto a este 
público. 
OBJETiVOs: O objetivo principal foi descobrir o que os estudantes de escolas públicas de Osório sabem sobre 
conceitos de Educação Financeira e, entre os objetivos específicos estavam: • Descobrir temas de interesse, dos 
estudantes, relacionados a gestão financeira. • Identificar os produtos financeiras conhecidos e eventualmente 
utilizados pelos estudantes. • Verificar se existe interesse dos estudantes em aprender mais sobre temas ligados 
a Educação Financeira. • Conhecer opções e posicionamentos dos estudantes sobre a gestão financeira pessoal 
e familiar. 
METOdOLOGiA: A pesquisa teve uma abordagem quantitativa pois, conforme Fonseca (2002, p. 20) em um 
pesquisa quantitativa, os resultados da pesquisa podem ser quantificados e, como as amostras geralmente são 
grandes e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um re-
trato real de toda a população alvo da pesquisa. Além disso, a pesquisa teve objetivos exploratórios, pois objetiva-
va descobrir o que os estudantes das escolas públicas sabiam sobre Educação Financeira, bem como, identificar 
pontos de interesse e possíveis estratégias de intervenção para a oferta futura de cursos de extensão. Por fim, o 
procedimento de pesquisa utilizado foi um questionário tipo survey para a obtenção de dados ou informações 
do grupo alvo, tido como representante da população-alvo (FONSECA, 2002, p. 33). É importante destacar que 
nesse tipo de pesquisa, o respondente não é identificável, portanto o sigilo é garantido a todos os participantes. 
Na análise de dados foi utilizada apenas estatística descritiva para descrever, representar e viabilizar a obtenção 
das informações pretendidas. A pesquisa desenvolveu em 4 etapas: 1ª)Estudo sobre educação financeira. 2ª) Ela-
boração de um questionário para a pesquisa. 3ª) Aplicação do questionário. 4ª) Análise dos dados e determinação 
de possíveis estratégias de intervenção. 
REFEREnCiAs: OCDE/OECD – Organisation for Economic and Co-Operation Development. Improving 
Financial Literacy. Analysis of  Issues and Policies. Paris, 2005. DATA POPULAR. A educação financeira no 
Brasil: Relatório quali-quanti, 2008. BOVESPA. Bovespa Master. Projeto Educar. São Paulo: [2008]. BRASIL. 
Secretaria de Educação Média e Tecnlógica. PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais complementares 
aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: Mec, 2002. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Edu-
cação Média e Tecnológica Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: MEC, 1999. FONSECA, 
J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila. BRASIL. Ministério da Fazenda. Es-
cola de Administração Fazendária. Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF. Caderno 1. Brasília, Esaf: 
2009. BRASIL. Ministério da Fazenda. Escola de Administração Fazendária. Programa Nacional de Educação 
Fiscal – PNEF. Caderno 2. Brasília, Esaf: 2009. BRASIL. Ministério da Fazenda. Escola de Administração Fa-
zendária. Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF. Caderno 3. Brasília, Esaf: 2009. BRASIL. Ministério 
da Fazenda. Escola de Administração Fazendária. Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF. Caderno 4. 
Brasília, Esaf: 2009. CARVALHAL, André Luiz. Matemática Financeira Aplicada. 2 ed. São Paulo. Ed. Atlas, 
2008. CHEVALLARD, Yves et al Estudar Matemáticas: o elo perdido entre o ensino e a aprendizagem. Trad. 
Dayse Vaz de Moraes, Porto Alegre: ARTMED, 2001. GROENWALD, Claudia L.; NUNES, Giovanni. Cur-
rículo de Matemática no Ensino Básico: A Importância do Desenvolvimento de Pensamentos de Alto Nível. 
RELIME, México D.F., 2006. HERNANDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos 
de trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. SOHSTEN, Carlos Von. Como Cuidar Bem do Seu Dinheiro. 
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nTÍTULO: Os Monumentos Tumulares: Um Patrimônio Cultural merecedor de 
Reconhecimento e Visibilidade 

nORiEnTAdOR: Elaine Maria Tonini Bastianello 

nAUTOREs: Bruna de Lima Barbachan e Luiz Miguel Saes Moraes 

PROBLEMA: Vivenciamos uma época de descartabilidade, nos quais os valores estão em constantes modifi-
cações, à informação se digitalizou e a preocupação da sociedade esta centrada no presente, esquecendo que a 
nossa identidade tem por embasamento o passado. Nesse contexto de entendimento, surgiu à necessidade de 
se compreender o passado dessa cidade através do estudo dos monumentos funerários do Cemitério da Santa 
Casa de Caridade de Bagé. Neste cemitério que funciona há 156 anos, existem verdadeiras relíquias da arquitetura 
funerária, que merecem serem reconhecidas e valorizadas por esta sociedade, por isso a intenção desse trabalho, 
é que, a partir dos dados coletados nas edificações tumulares aspiramos resgatar a memória e a história dessa 
sociedade na transição do século XIX para o XX. 
JUsTiFiCATiVA: Examinar o Cemitério da Santa Casa de Caridade de Bagé significa contar parte de sua his-
tória. Compreender suas atitudes cotidianas, suas transformações, seus valores morais, religiosos e étnicos nos 
proporcionam o resgate da memória desta cidade. Ao mesmo tempo é possível estabelecer algumas reflexões 
sobre o significado do monumento tumular a fim de abrir a análise sobre as diferentes formas de sepultamento. 
A escolha deste tema de investigação representa a opção por uma materialização cultural com a qual o grande 
público já esta familiarizado, mas que ainda não o reconhece como patrimônio cultural, pois a maioria das pesso-
as tem uma verdadeira aversão ao ambiente cemiterial. Essa atitude é uma consequência de uma sociedade que 
se limita a preocupar-se em celebrar a vida e negar a morte. A maioria dos jovens ainda não teve a oportunidade 
de ter o contato com o espaço funerário, porem esse grupo manifestou interesse em analisar esse espaço de 
sepultamento pelo viés da história cultural. Na parte antiga do Cemitério da Santa Casa de Caridade de Bagé 
(1858) denominada de Primeira Divisão, é possível constatar a riqueza econômica e a sofisticação vivenciada por 
uma sociedade que reproduzia os valores e as praticas culturais europeias quanto à edificação de seus túmulos.
Na atualidade devido ao alto custo, não se produz mais essas edificações tumulares em mármore italiano, a socie-
dade geralmente tem engavetado seus mortos, por isso, realizar um estudo sobre esses túmulos impregnados de 
artefatos que foram confeccionados em outra época, que registraram a maneira da sociedade se portar perante a 
morte se torna de suma importância no contexto do resgate de memória dessa cidade. 
OBJETiVOs: O objetivo geral de estudar o Cemitério da Santa de Caridade de Bagé como um patrimônio cul-
tural, merecedor de reconhecimento e visibilidade, tem como finalidade desencadear um novo olhar para com os 
espaços de sepultamento, viabilizando que a sociedade mude o seu comportamento sobre o cemitério, pois estes 
contam a história e guardam a memória da cidade em várias épocas. Compreendendo suas atitudes cotidianas, 
suas transformações, seus valores religiosos, morais, como tantos outros, nos possibilita resgatar seu inestimável 
valor cultural para esta cidade. Pois seus túmulos nos contam como o homem se portava no final do século XIX 
e inicio do XX. Por isso se torna importante a sua salvaguarda e reconhecimento como um bem patrimonial 
desta cidade. 
METOdOLOGiA: Os procedimentos adotados no desenvolvimento da pesquisa têm como metodologia as vá-
rias visitas ao Cemitério da Santa Casa de Caridade de Bagé. A investigação foi realizada em duas fases: Primeira 
- exploratória-experimental (através de práticas fotográficas). Segunda - investigativa e diagnosticada (por meio 
de estudos bibliográficos do cemitério). No primeiro momento foi realizada uma saída de campo no Cemitério 
da Santa Casa de Caridade com o objetivo de conhecer e registrar as edificações tumulares. Neste andamento foi 
utilizado recurso fotográfico para registrar os túmulos. Nessa etapa registrou-se somente as edificações feitas em 
mármore italiano, procurando interpretar o significado dos artefatos contidos nos túmulos. Após a coleta desses 
dados foi feito um estudo com o objetivo de resgatar a memória e os valores deste espaço, procurando entender 
a relação dessa sociedade com a morte. 
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REFEREnCiAs: BELLOMO, H. R. (org.) Cemitérios do Rio Grande do Sul: arte, sociedade, ideologia. Porto Ale-
gre: EDIPUCS, 2008. BASTIANELLO, E. T. Os monumentos funerários do Cemitério da Santa Casa de Caridade 
de Bagé e seus significados culturais: memória pública, étnica e artefactual (1858-1950). 179f. Dissertação (Mestra-
do em Memória Social e Patrimônio Cultural). Programa de Pós Graduação do Instituto de Ciências Humanas, 
UFPEL, Pelotas, 2010. BORGES, M. E. Arte Funerária no Brasil: Projeto Integrado de Pesquisa / CNPq. XXIII 
Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Rio de Janeiro. Ano 1º n.1, p 321-329, 2004. SOARES, A. L. R. 
KLAMT, S. C.(organizadores) Educação Patrimonial. Teoria e Prática. Santa Maria: UFSM, 2007. 

nTÍTULO: Pessoas surdas e suas interações com a cultura da música 

nORiEnTAdOR: Stefanie Merker Moreira 

nAUTOREs: Maria Vitória Witchs e Fernanda Teixeira 

PROBLEMA: A partir do senso comum e em uma perspectiva que marca a surdez com o viés da deficiência, é 
frequente entender que as pessoas surdas não possuem condições para estabelecer uma relação com a cultura 
musical e, portanto, muitas vezes, eventos que privilegiam a cultura musical desconsideram a participação desses 
sujeitos. Dessa maneira, este trabalho se mobiliza para responder um problema: como os estudantes surdos de 
uma escola pública especializada em educação de surdos, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, 
interagem com a música? 
JUsTiFiCATiVA: Por muito tempo, as pessoas surdas eram socialmente negligenciadas em relação à possibilida-
de de frequentarem eventos musicais. Estudos comprovam que a opinião compartilhada pelo senso comum é a 
de que necessita-se de audição para interagir com a música. Atualmente, busca-se uma sociedade mais inclusiva 
em que eventos culturais, por exemplo, possam contemplar, também, este público. Para tanto, é necessário que 
gestores culturais entendam como as pessoas surdas se relacionam com a cultura musical de modo a proporcio-
nar eventos inclusivos a elas também. 
OBJETiVOs: Objetivo geral O trabalho tem como objetivo identificar os meios de interação que os surdos de 
uma escola pública especializada em educação de surdos, localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre, 
possuem com a cultura da música. Objetivos específicos • Investigar a existência de incentivo musical na edu-
cação de surdos; • Identificar a relação que os alunos surdos possuem com a cultura da música; • Verificar se 
existem estudantes que assumem que a música é um artefato restrito às pessoas ouvintes. 
METOdOLOGiA: Um dos métodos que realizaremos é a observação de campo. Iremos à escola na hora do 
intervalo para observar os estudantes surdos. Faremos anotações, observando se os alunos irão conversar sobre 
música, se eles estão ouvindo música e se estão com camisetas de bandas ou roupas características de algum 
gênero musical. Para a entrevista inicial, as perguntas serão direcionadas para alguns dos gestores da escola e/ou 
professores. Gostaríamos de saber se os estudantes conversam sobre música com os professores e vice versa e 
o que eles falam sobre isso, se a escola incentiva os alunos a assistir vídeos de pessoas interpretando músicas e 
se existem muitos estudantes que pensam que a música não pertence à comunidade surda. Depois da observa-
ção de campo e da entrevista com os professores, iremos às salas de aulas dos estudantes de ensino médio. Lá, 
recorreremos à entrevista projetiva. Utilizaremos um projetor onde irão passar vídeos com músicas de vários 
gêneros interpretadas em língua de sinais. Após cada vídeo, perguntaremos se os alunos gostaram, ou não, e para 
justificarem a resposta. Também questionaremos, por exemplo, sobre as experiências com a cultura da música, se 
são influenciados a ter uma educação musical e se apreciam a música. Logo depois, recorreremos às entrevistas 
com grupos focais, onde os estudantes poderão refletir sobre as perguntas feitas anteriormente e conversar entre 
si sobre como a música está sendo tratada pela comunidade surda e ouvinte em relação aos não ouvintes. 
REFEREnCiAs: CHIHAYA, Kendra. WinAudio News. Disponível em: <http://www.winaudio.com.br/
produtos-e-servicos/noticias-em-audiologia/3704-deficiencia-auditiva-atinge-98-milhoes-de-brasileiros.html>. 
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Acesso em 22 de maio de 2014. FINK, Regina. Surdez e Música: será este um paradoxo? Trabalho apresentado 
no XVI Encontro Anual da ABEM e Congresso Regional da ISME na América Latina, 2007. GESSER, Audrei. 
A língua de sinais. In: LIBRAS? Que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da 
realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. p. 11-44. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de 
pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. KRAEMER, Graciele Marjana. Identidade e cultura surda. In: LOPES, 
Maura Corcini (Org.). Cultura surda & Libras. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2012. p. 79-86. LOPES, Maura 
Corcini. Surdez & Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2007. SKLIAR, Carlos. Os estudos surdos em 
educação: problematizando a normalidade. In: SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 
4. ed. Porto Alegre: Mediação, 2010. p. 7-32. WRIGLEY, Owen. The politcs of  deafness. Tradução de Patrícia 
Luiza Ferreira Pinto. Washington: Gallaudet University Press, 1996. 

nTÍTULO: Praça XX de Setembro de São Leopoldo

nORiEnTAdOR: David Garcia Neto 

nCOORiEnTAdOR: Stefanie Merker Moreira 

nAUTOREs: Larissa Reis Schmidt, Jéssica Batista Silva e Júlia Luiza Betineli Da Silva 

PROBLEMA: Pesquisaremos sobre a Praça XX de Setembro situada no município de São Leopoldo – RS é um 
importante espaço urbano . Desde a sua fundação percebe-se que no decorrer de sua existência diversas funções 
e ações culturais tem-se desenvolvido nela. Nela se encontra atualmente o Monumento ao Sesquicentenário da 
Imigração Alemã, possui um anfiteatro, canchas, e é onde está localizado o Centro de Cultura José Pedro Boés-
sio e a Biblioteca Pública Municipal Vianna Moog, com um grande acervo literário.Para pesquisa deste trabalho 
considera-se a questão “Quais funções constituíram e constituem a Praça XX de Setembro de São Leopoldo – 
RS nos diferentes tempos de sua existência?”. 
JUsTiFiCATiVA: Nossa motivação em relação à pesquisa sobre a Praça XX de Setembro é fazer com que nós 
possamos compreender melhor o seu significado para a sociedade que tem a praça como um referencial de 
lazer e história, nos diferentes tempos de sua existência, e em diversos aspectos sendo os principais deles social, 
político e cultural. No entanto, a mesma é um marco histórico para a cidade de São Leopoldo, pois além dela 
ter sido um palco de grandes mudanças que marcaram a vida de grande parte da população Leopoldense, ela 
proporciona momentos lúdicos no dia-a-dia à seus frequentadores. 
OBJETiVOs: OBJETIVOS GERAIS O objetivo geral do projeto é analisar a Praça XX de Setembro junta-
mente com suas funções constituintes, procurando compreender e identificar seus aspectos culturais, políticos 
e sociais nos períodos de sua existência. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Obter informações sobre a história e 
formação da praça; - Maior conhecimento sobre a Praça e seus aspectos; - Observar o terreno em diferentes 
momentos e horários; - Obter experiências através de diálogos e questionários com os frequentadores do local; 
METOdOLOGiA: Organizamos nossas ações em duas principais etapas, a primeira é uma pesquisa quantitativa 
as quais serão realizadas pesquisas de campo, observando o local e fazendo entrevistas através de um questio-
nário semi estruturado. Outra, através de materiais bibliográficos como artigos e livros e, também por meio de 
documentos como a planta da praça, à sua história e construção. Nas observações de campo serão coletados 
dados em diferentes dias e turnos, buscando observar principalmente os diversos públicos que à frequentam, o 
que fazem, se vão apenas por opção de lazer, por costume e hábito, ou apenas só quando acontece algum evento, 
seja ele de grande, médio ou pequeno porte, seja cultural ou não. Juntamente com a observação de campo, terá 
o questionário semi-estruturado que será aplicado entre um grupo de 25 (vinte e cinco) pessoas que será com-
posto por diferentes integrantes frequentadores da praça para, assim obtermos resultados sobre a mesma através 
de diferentes públicos. A pesquisa também contemplará referências por meio de artigos que tratam do mesmo 
assunto, porém de diversas maneiras. Além de um artigo autoral do professor orientador da nossa pesquisa. 
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Através dos referenciais documentais obteremos materiais importantes e significativos para a pesquisa. Será 
feita uma busca e coleta de dados e informações na Biblioteca Pública Municipal Vianna Moog e na Prefeitura 
Municipal de São Leopoldo, primeiramente, através de conversas informais e, posteriormente com questionário 
semi-estruturado. Portanto, a análise dos dados coletados e informações obtidas durante todo o processo de 
observação de campo e entrevistas, serão analisadas atentamente para termos um balanço parcial de tudo que 
coletamos. Juntamente com todos os referenciais bibliográficos e documentos utilizados, para assim obtermos 
as respostas necessárias que farão com que consigamos responder à pesquisa. 
REFEREnCiAs: MALINOWSKI, Rosemari. PENDIUK, Fábio. Praça 29 de marça- Resgate Histórico sob 
o Enfoque da Educação e Percepção Ambiental na Cidade de Curitiba- PR. HARPIA- Revista de Divulgação 
Científica e Cultural do Isulpar, Vol.1- n° 4- Agosto/2012. SANTOS, Milton. Espaço e Método. Nobel, São 
Paulo, 1985. OLIVEIRA, Adalgisa Aparecida. NETO, David Garcia. BUONANO, Débora Gigli. A Praça Ti-
radentes: O Urbanismo como Espetáculo (1889-1930). São Paulo, 2003. BOURDIEU, Pierre. Capital Cultural. 
São Paulo, 1998. 

nTÍTULO: Práticas de leitura na educação infantil 

nORiEnTAdOR: Taiçara Farias Canêz Duarte 

nAUTOREs: Bianca Schmitz Bergmann e Letícia Rehbein Jeske  

PROBLEMA: A leitura é essencial na vida das pessoas, pois precisamos ler para fazer desde as coisas mais sim-
ples, como pegar um ônibus, comprar um produto no supermercado, ler um bilhete, até coisas mais complexas, 
como ler textos científicos e jurídicos, por exemplo. Infelizmente, segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura 
no Brasil, de 2011, a maioria das pessoas prefere outras atividades, como assistir televisão ou ouvir música, em 
vez de ler. Considerando ser esse um tema bastante importante, esta pesquisa busca pensar questões relativas à 
leitura, tratando especificamente da leitura literária. 
JUsTiFiCATiVA: Sabe-se que a literatura tem diferentes funções – faz sonhar, diverte, ajuda na construção da 
identidade, ajuda a resolver conflitos internos, faz conhecer outras realidades e culturas, provoca reflexão acerca 
do contexto em que é produzida – e que, portanto, merece uma atenção especial por parte das escolas, visto 
que, muitas vezes, é somente na escola que as pessoas têm acesso a esse tipo de leitura.Os resultados da pesquisa 
Retratos da Leitura no Brasil apontam que estudantes leem com mais frequência, além disso, evidenciam que os 
professores são os que mais influenciam no hábito da leitura, o que confirma que a escola tem muita importância 
na transmissão de conhecimentos literários e estímulo à leitura literária. 
OBJETiVOs: Tendo por base a relevância da escola e do professor no que diz respeito ao ensino da leitura e 
seu incentivo, este trabalho tem o intuito de conhecer as práticas de leitura literária desenvolvidas em escolas de 
educação infantil, o que pensam as crianças sobre a leitura, quais os títulos e Autoreses mais lidos e quais os pro-
jetos desenvolvidos nas escolas. Na primeira etapa, a pesquisa foi realizada com professoras e alunos de educação 
infantil, em duas escolas da rede pública de Cristal, cidade da metade sul do RS. 
METOdOLOGiA: Para tanto, foram realizadas visitas às escolas e entrevistas com duas professoras da educação 
infantil e com seus alunos, os quais falaram sobre o gosto que têm pelos livros e o significado que têm em suas 
vidas. A partir deste estudo, foi possível perceber que uma das escolas parece ser mais desenvolvida em relação 
ao trabalho com a leitura, pois realiza mais projetos que incentivam tanto os alunos quanto suas famílias a lerem. 
Diante disso, entende-se que é possível e necessário que sejam realizados projetos, junto às escolas de educação 
infantil, que tenham o intuito de estimular o incentivo à leitura. 
REFEREnCiAs: Coelho, Nelly Novaes. Literatura infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2002. 
Retratos da Leitura no Brasil. Instituto Pró-livro, 2012. Disponível em <http://www.prolivro.org.br/ipl/pu-
blier4.0/dados/anexos/2834_10.pdf> 
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nTÍTULO: Práticas interdisciplinares no IFSul Câmpus Bagé: Instigando o diálogo entre as 
disciplinas técnicas e propedêuticas

nORiEnTAdOR: Giulia D’Avila Vieira 

nCOORiEnTAdOR: Nei Jairo Fonseca dos Santos Júnior 

nAUTOREs: André de Azambuja Maraschin e Bruna Silva Schievelbein  

PROBLEMA: No século XX, o conhecimento fragmentado, que não nos permite refletir sobre diversas ques-
tões do nosso cotidiano, como por exemplo, os valores morais e éticos, as diferenças culturais e as diferenças ét-
nicas, dominava o cenário mundial da época, no qual se destacou pelos ganhos econômicos e políticos advindos 
dos diversos avanços tecnológicos sofridos nesse período. Com a revolução industrial, principalmente no que se 
refere às instituições de ensino, determinados avanços científicos propuseram situações que as áreas disciplinares 
tradicionais não conseguiam explicar. A partir disso, o estudo de determinados fenômenos exigia a colabora-
ção de especialistas de diferentes áreas. Os conteúdos estudados tornaram-se fragmentados e trabalhados em 
momentos diferentes, de maneiras específicas e reducionistas de pensar. Dessa forma, conteúdos trabalhados 
isoladamente, a partir do paradigma cartesiano, não conseguem desvendar a complexidade de determinados 
fenômenos da natureza e da vida humana. Práticas pedagógicas trabalhadas em disciplinas causam desinteresse 
dos alunos pelo ensino, tendo em vista, o mundo dinâmico no qual as crianças e os jovens precisam cada vez 
mais assimilar muitas informações em curto espaço de tempo. Tais práticas não acompanham essa demanda e, 
acabam afastando docentes e estudantes no processo educativo. O conhecimento é um fenômeno com várias 
dimensões inacabadas, necessitando ser compreendido de forma ampla. As relações escolares vêm se impondo 
como uma ferramenta importante para que a educação seja ressignificada na contemporaneidade. Torna-se 
necessário que a Escola desenvolva pesquisas, que contemplem valores morais e éticos da comunidade escolar, 
formando estudantes que sejam capazes de reconhecer o diálogo permanente entre escola e comunidade como 
fonte transformadora da sociedade, para que possam agir como sujeitos de sua realidade sendo capazes de exer-
cer a cidadania e, aliado a isso, possam também alcançar os objetivos profissionais. 
JUsTiFiCATiVA: A escola vem desenvolvendo os conteúdos de forma fragmentada, que são trabalhados em 
momentos diferentes de maneira específica, além disso, convive-se também com a especialização dos professo-
res e profissionais que trabalham na escola, onde cada um possui sua função específica. Esta situação contribui 
para um distanciamento dos estudantes frente aos conteúdos trabalhados, visto que a especificidade impede que 
o aluno interprete situações e problemas de forma generalizada, pois não atribui significados ao contexto geral 
do conhecimento tornando-se restrito a fatos isolados. Na realidade educacional de ensino técnico integrado, 
que as disciplinas propedêuticas e técnicas são ministradas concomitantemente, torna-se necessário que haja 
diálogo entre os docentes, para que planejem suas aulas juntos, e assim possam estabelecer uma integração entre 
as diferentes áreas do conhecimento. Uma alternativa para superar a fragmentação e o caráter de especialização 
do conhecimento, é propor na escola reflexões acerca de práticas interdisciplinares, de forma que sua efetivação 
proporcione um melhor entendimento dos conhecimentos estudados e assim, os estudantes possam estabelecer 
uma conexão entre o que estudam e as situações que devem analisar e interpretar. 
OBJETiVOs: A presente pesquisa objetiva compreender o conceito de interdisciplinaridade e a viabilidade de 
sua aplicação nos cursos técnicos integrados do Câmpus Bagé. A partir disso, busca-se promover discussões 
sobre o papel de tais práticas nos processo de ensino e de aprendizagem, assim como as resistências e obstáculos 
para sua efetivação. Objetiva-se reaproximar a escola e o cotidiano dos alunos por meio de práticas interdiscipli-
nares que conectem a educação formal e as reais necessidades do entorno escolar. 
METOdOLOGiA: Através de estudo bibliográfico e avaliações de planos de ensino dos docentes, investigamos 
o conceito de interdisciplinaridade e sua possível efetivação no Ensino Técnico Integrado do IFSul – Câmpus 
Bagé. Realizamos entrevistas com a supervisão pedagógica e docentes do Câmpus, com a finalidade de diag-
nosticar possibilidades de diálogo e planejamento conjunto dos componentes curriculares. A partir do estudo 
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bibliográfico, revisão dos planos de ensino e entrevistas, propomos discussões e reflexões entre os docentes a 
respeito de práticas interdisciplinares, que possam contribuir para um melhor aprendizado e desenvolvimento de 
conteúdos no espaço escolar. 
REFEREnCiAs: - A interdisciplinaridade como forma de superar a fragmentação do conhecimento. Érica Apa-
recida Garrutti e Simone Regina dos Santos – Acesso em: abril/2014; Disponível em: http://www2.marilia.
unesp.br/revistas/index.php/ric/article/view/92/93; - A interdisciplinaridade como um movimento articula-
dor no processo ensino-aprendizagem. Juares da Silva Thiesen. Revista Brasileira de Educação, v.13, n. 39, set/
dez. 2008; - Entrevista estruturada com a supervisão pedagógica e docentes do IFSul Câmpus Bagé; - ETGES, 
N.J. Produção do conhecimento e interdisciplinaridade. Educação e Realidade, v. 18, n. 2, p. 73-82, jul/dez, 1993. 
Porto Alegre; - FAZENDA, I.C.A . Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro. São Paulo, Edições 
Loyola, 1993; - FAZENDA, Ivani C. Interdisciplinaridade: História, Teoria, e Pesquisa. 2 ed. Campinas: Papirus, 
1995. Artigo de Maria Vieira Silva. Revista Educação e Filosofia, 12 (23) 235-238, jan/jun, 1998; - FOUCAULT, 
M. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1977; - FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prá-
tica educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996; - FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ª. Ed. Rio Janeiro , Paz 
e Terra, 1987; - Integração e Interdisciplinaridade: Uma ação pedagógica. Delacir A. Ramos Poloni – Acesso em: 
setembro/2013; Disponível em: http://www.cefetsp.br/edu/eso/delacirinter.html; - JAPIASSÚ, H. Interdisci-
plinaridade e Patologia do Saber. Rio de Janeiro, Ed. Imago, 1976; - PIAGET, J. Problemas gerais da investigação 
interdisciplinar e mecanismos comuns. Lisboa: Bertrand, 1973; - Relação professor aluno e o processo ensino 
aprendizagem. Rita de Cássia Soares Lopes – Acesso em: abril/2014; Disponível em: http://www.diaadiaeduca-
cao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1534-8.pdf. 

nTÍTULO: Processo de Restauração do Antigo Seminário Claretiano 

nORiEnTAdOR: David Garcia Neto 

nCOORiEnTAdOR: Suzana Trevisan 

nAUTOREs: Arilso Alencastro da Luz e Giandrey Santos de Almeida 

PROBLEMA: Prédios históricos podem ter grande valor para o estado, município, empresa ou a comunidade a 
quem lhe pertencem, mas com o passar do tempo, essas construções podem perder seu valor diante a mudança 
cultural na vidas das pessoas e, por muitas vezes até deixam de ter utilidade para a sociedade. Essas construções 
são esquecidas e muitas vezes acabam sendo destruídas para fins comerciais, ou devido suas mas condições o lo-
cal pode tornar-se abrigo para usuários de drogas e vândalos, tendo muitas vezes como consequência a depreda-
ção do monumento. para evitar que se perca a identidade histórica e cultural, o governo em parceria com os mu-
nicípios tentam revitalizar essas construções, afim de promover alguma utilidade à elas, seja, comercial, cultural 
ou até voltando a possuir a mesma funcionalidade. O Seminário Claretiano foi fundado em 1940 e localiza-se na 
cidade de Esteio (Porto Alegre), é um dos patrimônios históricos do Estado do Rio grande do Sul tombado pelo 
IPHAE. Encontra-se atualmente depredado e em ruínas, algumas partes do prédio já passaram por restaurações, 
mas ainda assim não foi concluído o projeto de restauro. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é investigar qual 
a percepção de moradores em relação aos aspectos materiais, imateriais, culturais e históricos quanto ao Semi-
nário Claretiano e sua perspectiva sobre ele depois de reformado. A pesquisa faz uso de entrevistas aos cidadãos 
locais e responsáveis pela restauração do prédio e também análise documental. Resultados preliminares indicam 
que os moradores lembram-se do papel histórico que teve esse prédio, mas que sua atual situação faz com que o 
bairro seja mal visto pelos moradores da cidade. Obtivemos informações que existem ONG’s de ex-alunos do 
seminário que estão na luta para que o projeto de restauração seja contemplado pelo governo do estado. Além 
disso, em conversa com os responsáveis pela restauração, descobrimos que a vontade é tornar o complexo em 
uma universidade em um centro cultural. 
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JUsTiFiCATiVA: A vontade de se estudar a importância de monumentos históricos surgira no ano passado, na 
disciplina de Cultura Brasileira o assunto já havia chamado a atenção da dupla e acabou por ser decidido virar o 
problema de estudo da pesquisa científica do quarto ano, porém ainda não possuíamos um objeto especifico a 
ser estudado. Só foi decidido o objeto de pesquisa após um dos integrantes da dupla visitar o local e se deparar 
com o grande espaço ao qual está situado, não possuindo nenhuma placa de sinalização ou qualquer informação, 
além de o complexo encontrando-se totalmente depredado e em ruínas. O Seminário Claretiano é de grande 
importância para a história, formação econômica e cultural da região e seria um ótimo meio de estudo para a 
dupla testar seus conhecimentos adquiridos em todo o tempo de curso a captar experiência na área de pesquisa. 
OBJETiVOs: investigar qual a percepção de moradores do bairro Loteamento Parque Seminário (Esteio) em 
relação aos aspectos materiais, imateriais, culturais e históricos quanto ao Seminário Claretiano e sua perspectiva 
sobre ele depois de reformado. Estudar como se dão os processos de restauração não só do Seminário Clare-
tiano, mas todos os prédios histórcos, assim gerando mais conhecimento sobre o assunto tanto para os pesqui-
sadores como também para os leitores e divulgar o trabalho para que o público alvo de nossa pesquisa tome 
conhecimento dos acontecimentos e tudo que envolve a restauração de um monumento histórico. 
METOdOLOGiA: A pesquisa sobre restauração de monumentos históricos que já fizeram parte da construção 
comunitária e possuem grande contribuição cultural, tendo como objeto do estudo o Seminário Claretiano. Des-
cobrimos ONG’s formadas por ex-alunos do seminário que elaboram projetos para a reforma do local. Por meio 
dessas instituições e de pesquisas e entrevistas na comunidade, vamos analisar os resultados sobre a expectativa 
dos moradores do bairro quanto a essa revitalização e o que os integrantes das ONG’s esperam alcançar com a 
finalização destes projetos. A finalidade da pesquisa é esclarecer o quanto uma construção que já fez parte da vida 
de muitas famílias pode influenciar no cotidiano de uma comunidade, seja, nos hábitos das famílias, na estética 
do local, na economia da região ou em quaisquer que sejam os fatores que constroem uma comunidade As en-
trevistas serão base das informações que a dupla usará para analises, sempre usando a realidade dos moradores e 
dos membros das ONG’s que se dispuserem a compartilhar algo. O método de entrevistas será semiestruturada. 
Acreditamos que tal método vai nos direcionar para uma conclusão de análise. Usaremos um método para que 
o entrevistado tenha uma liberdade para nos mostrar fotos, vídeos, documentos e qualquer material que possa 
facilitar o diálogo e que favoreça a pesquisa. Este método servirá para facilitar uma exploração mais ampla das 
questões e junto a isso um maior número de informações, que deixará a entrevista mais informal, dando liberda-
de para o entrevistador fazer interrupções para adicionar questões que possam auxiliar na pesquisa 
REFEREnCiAs: FENELON, Déa Ribeiro. Políticas culturais e patrimônio histórico. In: Secretaria Municipal 
de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. O direito à memória: patrimônio histórico e cidadania. São 
Paulo: DPH, 1992, p.29–33. FURASTÉ. Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico: explicações 
das . Rio de Janeiro; UFRJ: IPHAN, 1997 Normas da ABNT. 12. ed. Porto Alegre: s.n. 2003.LEMOS, Carlos A. 
C. O que é Patrimônio Histórico. São Paulo: Brasiliense, 1981. ARANTES, Otília. 2000. “Uma estratégia fatal: 
a cultura nas novas gestões urbanas.” In: ARANTES, Otília.; Maricato, Ermínia.; Vainer, Carlos (eds.): “A cida-
de do pensamento único: desmanchando consensos”, pp. 11 - 74 . Petrópolis, RJ: Vozes. CANCLINI, Néstor 
Garcia. 1994. “O patrimônio cultural e a construção imaginária do nacional.”Revista do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, 23: 94-115. 
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nTÍTULO: Realidade Aumentada: Unindo o real e o virtual em sala de aula

nORiEnTAdOR: Gabriel Souza Ribeiro 

nCOORiEnTAdOR: Paulo Caetano Virote de Souza 

nAUTOREs: Caroline Paula da Rosa e Dener Henrique Guedes  

PROBLEMA: No cenário da educação atual, a importância da reforma dos sistemas educativos é apontada pelas 
organizações internacionais como uma prioridade na preparação dos cidadãos para essa sociedade pós-moderna 
em que vivemos. Não é à toa que a introdução das novas tecnologias digitais na educação apresentou mudanças 
para a dinâmica social, cultural e tecnológica. Modelos pedagógicos foram quebrados, tornando-se desatualiza-
dos frente aos novos meios de armazenamento e difusão da informação. Neste momento mudam também os 
conteúdos, os valores, as competências, as performances e as habilidades tidas socialmente como fundamentais 
para a formação humana. Não há porque negar que, hoje em dia, quando a expressão “Tecnologia na Educação” 
é empregada, dificilmente se pensa em giz e quadro-negro ou mesmo de livros e revistas, muito menos em enti-
dades abstratas como currículos e programas. Normalmente, quando se usa a expressão, a atenção se concentra 
no computador, que se tornou o ponto de convergência de todas as tecnologias mais recentes. A educação no 
Brasil, de modo geral, tem mostrado esta situação e com base na falta de interesse apresentada pelos alunos sobre 
os modelos pedagógicos clássicos e ao mesmo tempo antigos, começamos a refletir sobre um método inovador 
aliado à tecnologia, como forma de atrair o interesse do aluno e, consequentemente, contribuir para sua apren-
dizagem fazendo com que ele se foque na aula. 
JUsTiFiCATiVA: Após algum tempo de investigação encontramos uma tecnologia nova, chamada Realidade 
Aumentada (RA), que resumidamente alia o mundo real ao virtual, capaz de enriquecer o conhecimento e a ima-
ginação do aluno. Para AZUMA (2001) o objetivo básico de um dispositivo de 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. Muitos professores devem se perguntar: “Como vou fazer para que a turma 
preste atenção na aula?” ou “Como vou fazer para eles ficarem quietos e mais participativos?”. Propomos uma 
maneira de auxiliar o professor a dar uma aula mais dinâmica e despertar o interesse da turma pelo conteúdo 
abordado. Acreditamos que se o professor utilizar a tecnologia de RA como material didático, ele possa encon-
trar uma maneira de minimizar, de forma indireta, com a falta de interesse da turma, focando toda a atenção de 
seus alunos para a aula. Nossa hipótese é que: é possível que a tecnologia de RA possa suprir esta demanda de 
forma a auxiliar o professor em sua tarefa. 
OBJETiVOs: Temos como principal objetivo, utilizar materiais didáticos construídos a partir de técnicas de 
Realidade Aumentada, a fim de contribuir no processo de formação dos alunos, de forma mais atrativa e inte-
rativa de aprender, entender e memorizar o conteúdo que o professor pretende trabalhar. Acredita-se que este 
material didático virtual possa servir de apoio para o aluno desenvolver sua habilidade de visualização espacial. 
Propomos que é possível para um aluno que está estudando História Antiga, o Império Romano, por exemplo, 
interaja com imagens tridimensionais do Coliseu, dando a ideia de que ele está vendo-o de verdade, e tudo isso na 
palma de sua mão. Sua atenção seria muito melhor empregada, seu cérebro associaria mais facilmente uma dessas 
imagens tridimensionais do que uma imagem estática em seu livro. E guardar essas informações no cérebro seria 
mais fácil, pois já foi comprovado que guardamos mais facilmente as informações em nosso cérebro quando 
interagimos com elas. Acreditamos que outras matérias também podem desfrutar desta tecnologia, tais como: 
Matemática com os sólidos espaciais, biologia com o estudo dos órgãos, geografia desde planetas a relevos, etc. 
METOdOLOGiA: A utilização dessa tecnologia na sala de aula seria da seguinte forma: O professor, segundo 
o cronograma acadêmico, a partir da matéria, analisa se há como utilizar essa tecnologia, após isso, utilizaria o 
nosso site ou buscaria na internet por modelos que fossem relacionados ao assunto. Na internet há vários mo-
delos em 3D, como o Armazém virtual do Google que disponibiliza vários modelos gratuitamente. Em seguida, 
o cartão de papel deve ser confeccionado, caso o professor não tenha nenhum pronto. Basta fazer um cartão 
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de papel quadrado. A única regra a seguir é de que o cartão deve ter uma margem de 1cm e dentro da margem 
deve ser inserida uma figura, para que nossa aplicação a identifique. Quando este procedimento estiver completo, 
deve-se inserir uma figura na aplicação web igual a que você colocou dentro da margem do cartão e esta figura 
deve ser associada a um modelo 3D. Quando estes processos estiverem concluídos, o professor irá seguir este 
processo: 1. Coloca-se o objeto real (a aplicação requer que utilizemos um cartão plano com margem e uma 
figura no centro em frente à câmera, para que ela capte a imagem e transmita ao mecanismo que fará a interpre-
tação). 2. A câmera “enxerga” o cartão, e envia o modelo geométrico tridimensional associado, em tempo real, 
para a aplicação web que gerará o objeto virtual. A partir do que fora configurado anteriormente, irá retornar 
um determinado objeto virtual, dependendo do objeto real que for mostrado à câmera. 3. O dispositivo de saída 
(que pode ser uma televisão ou monitor de computador) exibe o objeto virtual em sobreposição ao real, como 
se ambos fossem uma coisa só. 
REFEREnCiAs: ANJOS, Juracy. “EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: Uma Aliança Necessária” Disponível 
em: <http://www.overmundo.com.br/overblog/educacao-e-tecnologia-uma-alianca-necessaria>. Acesso em: 
18 jun. 2014. AZUMA, R. (1997) “A Survey of  Augmented Reality”, Presence: Teleoperators and Virtual En-
vironments, v .6, n.4, August, p. 355-385. AZUMA, R. et al. (2001) “Recent Advances in Augmented Reality.” 
IEEE Computer Graphics and Applications, v .21, n.6, p. 34- 47. DISPOSITIVO DE SAÍDA. Disponível 
em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_sa%C3%ADda>. Acesso em: 10 jun. 2014. FARIA, Diana 
Melissa; GUIMARÃES, Maria Abadia. Aprendizado e Memória. Disponível em: <http://www.communicar.
com.br/materiais_apoio.php#inf  >. Acesso em: 18 jun. 2014. FRANÇA, Cláudia. Indisciplina na sala de aula. 
Disponível em: <http://www.eaprender.com.br/tiki-smartpages_view.php?pageId=1103>. Acesso em: 10 jun. 
2014. HAUTSCH, Oliver. Como funciona a Realidade Aumentada. Disponível em: <http://www.baixaki.com.
br/info/2124-como-funciona-a-realidade-aumentada.htm>. Acesso em: 20 mai. 2014. REALIDADE AU-
MENTADA. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade_aumentada>. Acesso em: 20 mai. 2014. 
TORI, Romero; KIRNER, Claudio; SISCOUTO, Robson. FUNDAMENTOS E TECNOLOGIA DE RE-
ALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA. In: VIII Symposium on Virtual Reality. Belém: TORI, KIRNER e 
SISCOUTO, 2006. 
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ENSINO MÉDIO INTEGRADO E TÉCNICO DE 
NÍVEL MÉDIO

EnGEnHARiAs

nTÍTULO: Análise Estrutural de Velocidade 

nORiEnTAdOR: Leonardo Reixach Lima 

nCOORiEnTAdOREs: José Luiz de Oliveira Kowalski e Thiago Berticelli Ló   

nAUTOREs: Luana de Souza Bitencourt,  Vitória Regina Candido da Rosa e Gabriela Vieira 
Bortoloto  

PROBLEMA: Definição do problema: Este projeto busca encontrar alternativas que possibilitem a realização 
dos cálculos de relação de transmissão (relação de velocidades), entre polias dentadas (coroas). Visto que nas 
aulas teóricas de elementos de máquinas o conteúdo ministrado pelo professor apresenta uma necessidade de 
um exemplo prático e didaticamente de fácil compreensão pelo aluno . As fórmulas de relação de transmissão 
entre coroas apresentam variações de rotações de uma coroa motora para uma movida, de modo que o aluno 
apresenta uma necessidade de visualização desses fenômenos físicos. 
JUsTiFiCATiVA: A motivação do projeto se deu na cadeira de elementos de máquinas. O projeto procura fazer 
a transformação das aulas teóricas para uma outra na prática, e fazer a aplicação dos cálculos teóricos em de-
monstrativo em uma estrutura a ser criada do conteúdo de relação de transmissão , utilizados nas aulas teóricas . 
O motivo maior é demostrar uma relação das fórmulas teóricas com a aplicação direta em um exemplo prático, 
e com isso ajudar nas aulas práticas. Assim, o corpo docente terá mais facilidade de ensinar o conteúdo a ser 
aprendido. 
OBJETiVOs: Objetivo: o objetivo deste projeto é desenvolver uma estrutura mecânica que servirá como mate-
rial didático para demonstração prática do conteúdo teórico aprendido em sala de aula, beneficiando os alunos 
e professores na área do conhecimento. E também fazer uma demonstração de uma parcela do conhecimento 
sobre mecânica na sua utilidade de bens consumíveis pela sociedade, mostrando uma aplicação usada pelas pes-
soas, para que o aluno tenha exemplos de conhecimentos adquiridos na escola e usado em uma aplicação prática 
para facilitar atividades na sociedade. 
METOdOLOGiA: A Metodologia O projeto a ser apresentado, será realizado da seguinte maneira: Será empre-
gado nesse projeto, uma bicicleta de 18 marchas para a realização dos cálculos mecânicos. A bicicleta possui 3 
coroas (polias) motoras. A maior possui 48 dentes, a média possui 38 dentes e a menor possui 28 dentes. A polia 
movida ela possui 6 pinhas (Polias movidas), a menor conta com 14 dentes, a próxima com 16 dentes, 18 dentes, 
20 dentes, 24 dentes, 28 dentes. Para que o processo do projeto seja feito, será elaborada uma estrutura mecânica, 
para fazer o apoio da bicicleta. Ou seja, para que possamos pedalar sobre a mesma sem que ela se desloque do 
lugar. Essa base vai possuir as seguintes medidas: 100cmx100cm. E para demonstração dos cálculos será utiliza-
do um display com 7 seguimentos, com 4 dígitos em um arduino. Logo o display será ligado em um no arduino 
para que seja feita a programação necessária do projeto. 
REFEREnCiAs: http://www.sinonimos.com.br/ http://www.ajudino.com/2013/05/9-utilizando-display-de-7-
-segmentos-com.html http://www.larnossasenhoraaparecida.com.br/Not_bikes_2011_1trim/2011_09_03_
como_funciona.htm livro didático: Como fazer : projetos, relatórios, monografias, dissertações e teses - Livros
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nTÍTULO: Bengala inteligente para deficientes visuais

nORiEnTAdOR: Marcelo Schiller de Azevedo 

nAUTOREs: Arthur Peres Westphal, Christian Pereira Borges e Gabriela Conter Rodrigues 

PROBLEMA: Sabe-se que deficientes visuais enfrentam obstáculos como vias obstruídas e calçadas em má 
conservação ao se locomoverem pelas ruas. Tais obstáculos representam riscos aos deficientes, que podem se 
lesionar ou prejudicar sua saúde física ao tropeçar em algo, ou cair etc. A frustração, quanto a esses riscos, habita a 
mente do portador da deficiência visual e a dos que o rodeiam. A falta de acessibilidade pública torna o deficiente 
visual mais vulnerável, mais frágil há perigos que não deveriam existir e rouba sua independência de ir e vir sem 
precisar do auxílio de terceiros. Apesar de já existirem protótipos que ajudam a localizar possíveis empecilhos no 
caminho, não tem um amplo alcance de reconhecimento de tais. 
JUsTiFiCATiVA: Apesar de existirem soluções para os problemas dos deficientes visuais anteriormente citados, 
esses recursos, muitas vezes, são caros, podendo passar do limite de recursos financeiros dos quais o portador da 
deficiência dispõe. Entre as soluções já existentes, pode-se destacar cães guias e até mesmo bengalas inteligentes. 
O projeto apresenta uma versão de uma bengala inteligente mais acessível e visa oferecer uma segurança extra 
ao portador de deficiência visual, permitindo uma maior confiança e tranquilidade no caminhar, visto que os 
trajetos que tais percorrem no dia-a-dia apresentam obstáculos a serem vencidos. 
OBJETiVOs: O projeto tem como objetivo facilitar a acessibilidade de deficientes visuais com uma solução mais 
barata que as existentes e tão eficiente quanto as anteriormente citadas. Deve haver uma forma de se amenizar 
as dificuldades e preocupações pelas quais os deficientes passam, sejam deficientes visuais ou não. O dispositivo 
idealizado pelo grupo do projeto tem um campo maior de recolhimento de dados, oferecendo uma maior pro-
teção ao usuário. Tornar a vida dessas pessoas mais fácil, torná-las mais independentes para realizar as simples 
tarefas diárias, como ir ao supermercado ou até mesmo sair para trabalhar, sozinhas. O grupo tem como objetivo 
fazer com que deficientes visuais tenham plenas condições de andarem pelas ruas como qualquer outro cidadão 
tem o direito. 
METOdOLOGiA: O projeto consiste em criar uma bengala de baixo custo em que contaria com quatro sen-
sores ultrassônicos para fazer a detecção de obstáculos. Os sensores ficarão ao longo da bengala em que cada 
um apresentará uma altura ao usuário, e apenas detectarão os obstáculos. Serão usados motores vibratórios para 
avisar a altura do obstáculo ao usuário, e quatro motores para apresentar a altura: um para avisar se a bateria está 
no fim, e um para avisar se a bengala não está no seu ângulo correto. Dos quatro motores dispostos para avisar a 
altura, ficarão na localização de cada dedo para que o deficiente não se perca com a disposição do obstáculo. Será 
usado um microcontrolador “Arduino UNO” para o processamento desses dados. A bengala será projetada em 
alumínio, que consiste em um material leve e resistente. 
REFEREnCiAs: http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno; http://www.abcm.org.br/pt/wp-content/
anais/conem/2010/PDF/CON10-0608.pdf; https://novatec.com.br/livros/arduino/capitulo9788575222744.
pdf; http://www.htmlstaff.org/ver.php?id=16995; http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/04/brasil-tem-
-cerca-de-60-caes-guia-para-14-milhao-de-cegos-segundo-ongs.html. 
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nTÍTULO: Braço hidráulico automatizado (BHA)

nORiEnTAdOR: Leonardo Reixach Lima 

nCOORiEnTAdOREs: Gustavo Fernandes e Thiago Ló

nAUTOREs: Denis William Gonçalves da Silva, Alison Cabral e Gabriel Fernandes 

PROBLEMA: Foi projetado um sistema básico de hidráulica com seringas, mais o problema é que o projeto 
precisa de um sistema automatizado para os movimentos dos cilindros (seringas), o projeto envolve uma braço 
muito parecido com os robôs de uma montadora, o problema crucial seria automatizar esse sistema sem o uso 
de bombas hidráulicas e sem o uso de cabeçotes de motor hidráulico, então seria muito complicado fabricar algo 
nessas linhas de raciocínio e também seria muito inviável comprar algo do gênero ou também não seria nem foi 
cogitado a ideia da remoção das seringas que no inicio realmente o DAG (braço) era com o sistema manual e 
nos estamos apenas aprimorando o projeto da PRIMEIRA turma de mecatrónica do instituto o projeto iniciado 
pelo aluno Cleber Quadros. 
JUsTiFiCATiVA: Aprimorar um sistema hidráulico feito de seringas normais, sem colocar bombas e coisa do 
gênero nos gostaríamos de deixar o mesmo sistema de seringas inciado pelo Cleber Quadros, que teria feito o 
sistema hidráulico manual e nos acabamos tendo a ideia de iniciar a melhor esses sistema para continuar o projeto 
dele para que não ficasse esquecido o projeto, um grande motivo de iniciarmos o projeto era expandir nossas 
ideias e ter uma nova visão de tudo aquilo que seria um bom jeito de começar nossa carreira no instituto nada 
mais nada menos do que iniciarmos sendo projetistas logo de cara. 
OBJETiVOs: Conseguir Aprimorar um sistema já existente com base em vários modelos muito usados hoje em 
dia, como baseados em sistema de retro escavadeira na parte hidráulica, no futuro o projeto seguira em rumo a 
automatização total como um sistema totalmente autônomo somente sendo iniciado o programa, hoje em dia 
o projeto necessita de um operador assim como um guindaste, e hoje esta sendo usado algo que nos estava a 
disposição no momento mais em seguida o projeto tomara um outro nível, o projeto tem como objetivo prin-
cipal ser autônomo de forma similar a uma montadora de automóveis com seus robôs soldadores e da linha de 
montagem. 
METOdOLOGiA: Foi iniciado com a parte da mecânica, assim podendo dar seguimento a metodologia da 
elétrica que foi mais necessário no momento, sendo usados livros antigos sobre elétrica assim um deles sendo o 
livro “elétrica básica 1”, que foi um grande passo em nossos conhecimentos, mais o projeto já tinha uma boa me-
cânica já pronta, mais não foi utilizados livros para conseguir elaborar o sistema hidráulico automatizado usado 
para o movimento das articulações, ele foi elaborado com a nossa própria imaginação e usando conhecimentos 
básicos de mecânico e sendo auxiliados pelo professor Leonardo Lima. 
REFEREnCiAs: Montadoras de Automóveis assim como General Motors que é nossa meta final um robô da-
queles em escala reduzida, Ford e etc...,Retro escavadeira usadas em obras e tudo mais seu sistema hidráulico bem 
forte, Guindaste que foi utilizado para ter ideia de comandos básicos também da parte de como seria feito a gra-
de de comandos, no youtube tem vários braços hidráulicos com seringas mais nenhum automatizados, o projeto 
não acabou tendo muitas referencias de livros mais sim internet youtube para ter noções de métodos de fabrica-
ções de algumas peças, o que mais se aproxima das referencias seriam estes links abaixo. https://www.youtube.
com/watch?v=jYtSLq_W1zA https://www.youtube.com/watch?v=fvUGXYG_uqw https://www.youtube.
com/watch?v=UVXz0B8Jrlk Mais no entanto todos são mecânicos e manuais mais foi um ótima referencia. 
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nTÍTULO: Campainha com alerta vibracall 

nORiEnTAdOR: José Luiz Kowalski 

nAUTOREs: Adriana C. Saraiva Gomes e Alexandre Gabriel Saraiva Gomes 

PROBLEMA: A deficiência auditiva é uma das principais deficiências físicas que acomete o indivíduo em qual-
quer fase da vida, implicando a quem a adquire limitações no desempenho de atividades sociais. Surdez é o nome 
dado a perda auditiva ou a incapacidade de ouvir. As pessoas surdas enfrentam alguns desafios que as pessoas 
que ouvem não se deparam e, portanto, podem encontrar dificuldades de entender. As tarefas do cotidiano que 
as pessoas que ouvem realizam com facilidade podem ser mais difíceis para os surdos. A língua, oral-auditiva ou 
espaço-visual, proporciona a comunicação e favorece a organização do pensamento. Segundo Fernades,1998, 
a surdez afeta o principal meio de comunicação entre as pessoas, inviabilizando o acesso à língua oral-auditiva, 
logo, a linguagem do surdo tem-se estruturado através da língua de sinais, que é natural e que possui estruturas 
próprias diferente da linguagem oral. Não se percebe a importância da audição em nossas vidas a não ser quando 
começa a faltar em nós próprios ou a alguém próximo. Nas perdas auditivas de grau leve, tende-se a dizer que 
ouve bem, porém algumas palavras não são entendidas. Nas perdas auditivas de grau moderado para severo os 
sons ficam distorcidos, as palavras abafadas e mais difíceis para entender e nas perdas auditivas profundas há ape-
nas um resíduo de audição. Nesse caso, ouve-se apenas sons intensos ou percebe somente vibrações. O contato e 
uso das ferramentas eletrônicas por algumas pessoas pode ser opcional e causal, para outras, necessário, mas para 
outras ainda, é imprescindível, abrindo-lhes portas, ou talvez apenas janelas, para um convívio mais respeitoso e 
satisfatório com seus semelhantes. 
JUsTiFiCATiVA: Audição é o sentido responsável por captar as informações sonoras que nos rodeiam, sejam 
elas sons de palavras ou não. Pelo menos 25 milhões de brasileiros tem diminuição de audição. A surdez pode 
causar problemas emocionais e psicológicos, alterações de aprendizado, alterações de fala, problemas profis-
sionais no trabalho, insatisfação e solidão. Segundo Mary Pat Radabaugh, para as pessoas, a tecnologia torna as 
coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Acordar de manhã pode 
ser a primeira atividade diária que representa um problema. Muitos deficientes auditivos podem fazer uso de seu 
relógio interno (ou relógio biológico) para acordar, porém outros não tem a mesma facilidade. Detectores de 
fumaça, despertadores no forno e mesmo o telefone apresentam problemas para pessoas surdas todos os dias. 
A tecnologia vem ajudando a aliviar algumas dessas dificuldades. Os despertadores agora podem acender luzes 
ou vibrar para ajudar a pessoa surda a ser acordar. Os telefones adaptados também podem permitir que a pessoa 
com deficiência auditiva consiga se comunicar. É preciso olhar para o surdo como uma pessoa capaz, repleta de 
possibilidades (e não apenas para sua surdez) e concebê-lo como um cidadão que pode produzir e deve ser aceito 
em todos os meios sociais: empresa, escola, cinema, clube etc. A partir da convivência com uma amiga, percebi 
a dificuldade dela no dia-a-dia, em momentos comuns na vida do ouvinte, uma dificuldade que me chamou a 
atenção foi em receber visitas, por não haver recurso tecnológico que avisasse a presença de alguém tocando a 
campainha sonora. Então quando chamavam ou acionavam o interruptor da campainha, ela não ouvia o som, as 
pessoas desistiam de esperar e acabam indo embora. 
OBJETiVOs: A campainha é um elemento imprescindível numa habitação. A proposta do projeto é desenvol-
ver um sistema de alarme mais completo do que normalmente vemos no mercado, formado por um sistema de 
transmissão de Rádio Frequência (RF), que terá por objetivo auxiliar portadores de deficiência auditiva. Envia 
e recebe dados sem a necessidade de fios. O aparelho é formado por um transmissor e dois receptores, ou seja, 
quando alguém toca a campainha de entrada de uma residência aciona o alarme sonoro, luz indicativa, e uma 
pulseira vibracall. O sistema consistirá principalmente por transmissor e receptor. O transmissor escolhido foi 
TXA1-434-F11, funciona com uma frequência de 433.92MHz, podendo ser aplicado uma tensão de 3 a 12v. O 
receptor escolhido foi o modelo RXA27L, funciona com uma frequência de 433.92MHz, podendo ser aplicado 
a ele uma tensão de 4,75 a 5.25 V. Em condições ideais, pode chegar ao alcance de 150 metros. Um receptor será 
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formado por um circuito com alarme sonoro e alerta luminoso, que será fixado na residência, e o outro será o 
circuito móvel da pulseira com mini motor vibracall. Então, após uma pessoa pressionar o botão da campainha 
de uma determinada casa, além do alerta sonoro, irá acionar um indicativo luminoso sendo ele em um ou mais 
pontos estratégicos da casa. Também ativará a pulseira com o alerta vibratório, assim, através deste três tipos de 
alerta, qualquer pessoa poderia detectar a presença da visita. Solução ideal para pessoas com perda auditiva severa 
e profunda ou surdez total, e também podendo avisar ouvintes na casa. 
METOdOLOGiA: Inicialmente foi feita uma pesquisa para entender melhor o conceito de surdez, o cotidiano 
do deficiente auditivo, as dificuldades enfrentadas e a cultura. Foi feita então uma pesquisa para projetar e en-
tender melhor a teoria envolvida para a concretização do projeto. A pesquisa se focou em dois pontos, como 
funciona um transmissor de rádio frequência e como seria feito o envio, o recebimento do sinal. Foi estudado 
modelos de transmissão de dados e circuitos para a campainha. Após foi feito um estudo para o circuito do re-
ceptor portátil. Depois de comprados os componentes foi necessário fazer um teste para ver o funcionamento. 
O teste foi feito e constatado que o modulo rf  estava em perfeito funcionamento. Em seguida, iniciou-se então a 
montagem do protótipo na protoboard, testando os demais componentes. Nessa etapa foram encontradas algu-
mas dificuldades, como led que acendia mesmo com o transmissor desligado, foram feitas algumas mudanças no 
circuito, e por fim, funcionou. Foi feito um esquema do circuito no Cadsoft Eagle, para facilitar o entendimento 
do circuito final. 
REFEREnCiAs: www.surdo.com.br/surdos-brasil.html www.abcdasaude.com.br/artigo.php?402 planetasurdo.
blogspot.com.br/2011/05/pessoa-com-deficiencia-auditiva.html www.dominiopublico.gov.br www.scielo.br/
pdf/sausoc/v19n1/15.pdf  www.forl.org.br/infodoencas_detalhes.asp?id=31 www.inpi.gov.br/portal www.ca-
fenoescuro.uff.br http://esquemaeletronico.blogspot.com.br/2011/01/esquema-de-campainha-wireless.html 
www.sautil.com.br/saude-para-voce/saude-auditiva/conteudo/surdez-e-perda-auditiva http://radiocomuni-
cacaopxvhf.blogspot.com.br/2011/06/como-funciona-um-transmissor-de-radio_27.html http://www.ibytes.
com.br/nunca-se-descobriu-tudo-sobre-transmissores-de-radio-frequencia/ http://www.ibytes.com.br/ante-
na-e-responsavel-pela-transferencia-do-sinal-gerado-para-o-espaco/ http://labdegaragem.com/profiles/blogs/
como-utilizar-os-modulos-rf-link-315mhz-434mhz 

nTÍTULO: Carro Anfíbio - Frog PXL8

nORiEnTAdOR: Leonardo Reixach Lima 

nCOORiEnTAdOREs: Leandro Câmara Noronha e Luis Gustavo Fernandes 

nAUTOREs: Luciano Sampaio da Silva, Patrick Lima da Silva e Pedro Goularte Lara 

PROBLEMA: A definição do problema é a dificuldade em detectar pontos de poluição da água e das margens 
dos rios e lagos. Para isso é necessário uma grande locomoção, a necessidade de um veiculo controlado via rádio 
facilitará este procedimento. Oautomóvel deve ser capaz de se mover em qualquer terreno: areia, pedra, barro, 
irá resistir a eventuais choques e pequenas quedas e deve ser resistente a água. O projeto terá continuidade nos 
próximos anos, até que ele tenha bastantes funções e que seja autônomo para a realização de certos serviços. 
JUsTiFiCATiVA: O projeto foi realizado com a intenção de ajudar o meio ambiente, bem como a nos mesmos 
e as gerações futuras. Com a detecção rápida e eficiente dos pontos de poluição pode-se tomar providencias 
rápidas para que o tratamento seja eficiente e mais fácil. A grande motivação para a realização deste projeto foi 
a observação do estado crítico das águas do Rio Jacuí: os pontos de despejo de substâncias nocivas são muitos e 
também há a depredação da mata ciliar que protege as margens do rio, danificando e modificando tanto a fauna, 
quanto a flora da região. 
OBJETiVOs: O carro anfíbio tem como objetivo inicial se locomover em diferentes tipos de terrenos: terrestre 
e aquático com grande facilidade, além de poder detectar pontos de poluição na água, fazendo uma detecção 
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rápida no local desejado. O objetivo principal para os próximos anos é expandir esta capacidade de locomoção 
podendo fazê-lo, além de ser anfíbio, utilizar o meio aéreo para se deslocar. Além disso, o objetivo é a cada ano 
aprimorar o automóvel com novas rodas e novos eixos, bem como aperfeiçoar sua estética e funcionalidade. 
METOdOLOGiA: Para realização do projeto, desenvolveu-seuma mecânica que fosse acessível para alunos do 
primeiro ano do curso de Mecatrônica e ao mesmo tempo funcional para desempenhar as atividades propostas. 
Primeiramente, seria apenas um automóvel aquático, porém foi pensado em construir um automóvel com tração 
4x4, com suspensão independente capaz de se locomoverna terra para a água e da água para a terra. Para issofoi 
utilizado eixosacoplados por juntas homocinéticas,rolamentos para uma melhor mobilidade do automóvel. A 
mecânica é constituída em sua grande parte de alumínio. 
REFEREnCiAs: - BEHAR, Maxim (org.). Manual Prático De Máquinas Ferramenta. SP: Hemus, 2005. -OLI-
VEIRA, Maria Marly de. Como Fazer: projetos, relatórios, monografias dissertações e teses. SP: Elsevier, 2008. 
- BINI, Edson; et al. A Técnica da Ajustagem. SP: Hemus, 2004. -FREIRE, J. M.. Fresadora. RJ: Editora S.A, 
1983. 

nTÍTULO: Carro de monitoramento para locais de difícil acesso humano

nORiEnTAdOR: Leonardo Reixack Lima 

nCOORiEnTAdOR: Tiago Batista Noronha 

nAUTOREs: Anderson Pedó Santos, Amanda Fanfa da Silva e Gustavo Henrique Leal

PROBLEMA: Ocasionalmente ocorrem acidentes que geram ambientes inviáveis para seres humanos, com fu-
maça, gases, entulho ou mesmo locais muito estreitos para uma pessoa se mover. Ambientes que podem causar 
danos a saúde e integridade física de uma pessoa ou que apresentam um difícil acesso são um grande problema. 
Além de locais acidentados, também existem ambientes estreitos, como tubulações, que são ambientes impró-
prios para pessoas que podem ser substituídas. Para resolver este problema precisamos de um substituto que 
consiga entrar nestes ambientes sem sofrer danos, um robô. 
JUsTiFiCATiVA: Os diversos tipos de acidentes que geram um ambiente inviável para humanos nos levaram a 
pensar em um substituto que haja no lugar de pessoas. Nos dias atuais a robótica vem alcançando posições altas 
quando se fala de segurança e velocidade. Nas grandes empresas já temos a mão de obra humana substituída 
em certas funções que necessitam de precisão e possuem um nível de risco. Mas não devemos parar para pensar 
na robótica apenas para fazer um trabalho melhor que humanos, podemos usá-la para salvar vidas. É notável 
o número de incêndios e demais acidentes que causam vítimas e muitas vezes é preciso estabilizar o local antes 
de procurar sobreviventes. Mas talvez haja uma possibilidade de entrarmos antes nesses meios. Já temos robôs 
capazes de detectar focos de incêndios e apaga-los, assim como diversos outros capazes de salvarem uma vida. 
Planejamos uma estrutura capaz de se locomover em locais difíceis, como um terreno acidentado ou um am-
biente demolido. Sua locomoção é dada por meio de esteiras firmes e flexíveis, dando capacidade de subir em 
lugares difíceis, como escombros. Além disso, planejamos dar a capacidade de carregar materiais de primeiros 
socorros para ajudar vitimas. Também contará com a transmissão de dados de imagem e monitoramento do 
ambiente. E por meio deste projeto queremos reunir o máximo possível de disciplinas do curso de mecatrônica 
em um único foco. 
OBJETiVOs: Objetivo: Desenvolver um dispositivo para facilitar a visualização em pontos de difícil acesso 
humano através de carro de filmagem com transmissão de dados via ondas eletromagnéticas. Objetivos especi-
ficos: Realizar o desenho da estrutura em software de desenho assistido por computador; Realizar a usinagem 
das peças para alcançar medidas e formatos projetados; Realizar o projeto eletrônico; Pesquisar o orçamento 
eletrônico; Adquirir componentes eletrônicos necessários; Fazer a montagem do circuito eletrônico; Realizar a 
montagem do robô junto com o circuito eletrônico e motores; Realizar a programação do robô; Realizar testes 
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de funcionamento; Testar capacidades e limites do robô em terrenos diferenciados; 
METOdOLOGiA: Durante o desenvolvimento da mecânica do projeto utilizamos o software de desenho Solid 
Works 2007 e utilizamos os processos de torneamento, fresagem, limagem e lixamento para produzir as peças 
que constituem a estrutura e rodas do carro. Já a eletrônica será composta de circuitos básicos de monitoramento 
de tensão, distribuição de corrente para os motores através de CI’s, detecção de luminosidade inclinação e locais 
fechados por meio de sensores, tendo controle total através do microcontrolador ARDUINO Uno R3. O mo-
nitoramento visual será feito através de uma câmera independente do circuito elétrico na qual será transmitido 
os dados para um dispositivo receptor. Aprogramação será elaborada de tal forma a responder aos valores dos 
sensores para não haver instabilidade e possíveis danos ao projeto. 
REFEREnCiAs: Utilizamos como referencial teórico para a realização de nossas praticas o livro Practical Ardui-
no: Cool Projects for Open Source Hardware para ajudar na aplicação do micro controlador Arduino, também 
utilizamos Manual Pratico do Mecânico, para auxiliar na mecânica do projeto. 

nTÍTULO: Dosador Automático para animais 

nORiEnTAdOR: Juliano Machado 

nCOORiEnTAdOREs: Jose Julio Fernandes e Andre Camargo  

nAUTOREs: Everton Sampaio e Jackson Nunes 

PROBLEMA: Dificuldade em alimentar animais durante viagens. Normalmente quando iremos viajar e deixar 
nossos animais em casa, precisamos contratar ou conseguir algum familiar para alimenta-los. Com o dosador au-
tomático para animais não precisamos se preocupar com isso, através de uma programação definida pelo usuário, 
será feita a alimentação adequada para o nosso animal deforma correta e pontual. Sendo assim economizamos 
o valor a ser pago para quem iria o alimenta-lo e também teremos a certeza que a ração não será desperdiçada. 
JUsTiFiCATiVA: O que mais nos motivou para realizar e desenvolver o projetor do dosador automático foi a 
necessidade de alimentar nossos animais automaticamente de uma forma correta e sem problemas do animal 
passar fome. Os requisitos são facilitar e proporcionar uma alimentação correta e diária nos horários certos. A 
principal vantagem deste projeto é que ele proporciona ao usuário a escolha da quantidade de alimento e quantas 
vezes este alimento será reposto. Neste projeto iremos realizar diversos processos relativos a nossa área de estu-
do, onde serão feitos testes e medições de acordo com a necessidade. 
OBJETiVOs: O propósito de nosso trabalho foi desenvolver ao longo do curso de eletroeletrônica do instituto 
federal IF sul Campus Charqueadas, um dosador de alimentos para animais que fará sem o auxilio sem de uma 
pessoa repor a ração ao animal. A principal vantagem deste projeto é que ele proporciona ao usuário de escolher 
a quantidade de alimento e quantas vezes este alimento será reposto. Os objetivos do projeto é desenvolver um 
dosador de alimentos para animais. Que será útil quando os donos forem viajar sair, ficar longe por alguns dias 
e também pelo fato de não termos muito tempo para ficar os alimentando sempre. No qual dosador regulará a 
ração para o animal de forma ordenada, de acordo com o que o animal come, ele vai repondo a ração. O dosador 
só irá repor a ração quando estiver vazio o prato do animal. 
METOdOLOGiA: Este projeto irá passar por vários testes, como por exemplo, se ocorrer o erro de trancar a 
ração, se acontecer do animal rejeitar o dosador. Faremos um calculo de quantos dias estaremos fora, para que 
a quantidade de ração seja suficiente para o animal não passar fome. A estrutura será construída de madeira( 
MDF), terá um display com teclado de membrana onde o usuário irá fazer a programação, um motor de passo 
e arduino, e uma rosca sem fim de madeira dentro de um cano de PVC que ira transportar a ração até o pote 
de alimentação, e com o auxilio de uma balança ou uma célula de carga, irá indicar a quantidade de ração a ser 
dosada para o animal. 
REFEREnCiAs: - ALBANO, L. L. M. Saúde animal: aspectos importantes da nutrição canina. São Carlos, 
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[2007]. Disponível em: <http://www.saudeanimal.com.br/artigo_luigi_nutricao010.htm>. - COSTA, A. Ro-
bótica: motor de passo. [S.l.], 2000. Disponível em: <http://www.mrshp.hpg.ig.com.br/rob/m_passo.htm>. - 
CENTRO SENAI FUNDAÇÃO ROMI FORMAÇÃO DE FORMADORES. Fundamento de automação 
industrial: tutorial. [Sta. Bárbara d’Oeste], [2000?]. Disponível em: <http://www.senaiformadores.com.br/Cur-
sos/01/unidade/uni3_aut4.htm>. - CAPELI, Alexandre . Eletrônica para Automação - MALVINO, Albert 
Paul . Eletrônica- Vol 1 e 2. - MONK. Simom. Programação comArduino. 

nTÍTULO: DUODRIVER- Sistema bimodal de adaptação veicular para pessoas com 
deficiência física ou mobilidade reduzida

nORiEnTAdOR: Cássio de Lima Gehlen 

nCOORiEnTAdOREs: Juliano Costa Machado e Leonardo Reixach Lima 

nAUTOREs: Gabriela Pereira da Silva, Renan Lucas da Silva e Thales William Borges 
Lindenmeyer  

PROBLEMA: Atualmente, no Brasil, a compra de veículos adaptados para pessoas que possuem mobilidade reduzida 
ou deficiências físicas nas pernas que a impeçam de conduzir um carro normal é bem difícil, pois possui várias compli-
cações. Um desses empecilhos é a impossibilidade de comprar estes veículos diretamente das concessionárias, visto que 
eles não são adaptados nas fábricas. Dessa forma, o usuário que adquire o produto nessas condições acaba tendo um 
gasto adicional para tornar o veículo adaptado. Além disso, essas adaptações não são compatíveis com boa parte dos 
modelos disponíveis no mercado. Quando compatíveis, essas adaptações modificam, e até mesmo danificam, quando 
retiradas, a estrutura do veículo convencional, e por vezes, impossibilitando que pessoas com ou sem deficiência física 
conduzam o mesmo carro, e consequentemente dificultando a venda e troca do produto. Todos estes problemas 
ocorrem por não existir no mercado um sistema de adaptação de fácil troca de veículos e que permita que pessoas com 
deficiência e sem deficiência conduzam o mesmo veículo, sem que haja mudanças na estrutura do mesmo. 
JUsTiFiCATiVA: A motivação para realização do projeto se encontra na vontade de solucionar os problemas exis-
tentes na inclusão dos deficientes físicos na sociedade. Neste sentido e com base nos dados de pesquisas realizadas, 
os envolvidos com o desenvolvimento do Duo Driver justificam o seu trabalho no desejo de encontrar uma forma 
de viabilizar as adaptações de veículos para estas pessoas, tornando o direito de mobilidade mais barato e facilitando 
as possibilidades de troca e venda. Paralelamente, a intenção do desenvolvimento do projeto se encontra no desejo 
dos alunos envolvidos de ampliar seus conhecimentos científicos e tecnológicos. Conhecimentos científicos esses 
que serão da área da mecânica, eletrônica e elétrica e programação. Por fim, esses conhecimentos também motivam 
os envolvidos no projeto no sentido de poderem ser utilizados como base para o aumento da experiência acadêmica 
no curso de ensino médio técnico integrado com mecatrônica. 
OBJETiVOs: O objetivo geral do projeto é proporcionar maior independência às pessoas com deficiência físi-
ca, melhorando e facilitando sua mobilidade, sua autoestima e tornando as atividades do cotidiano mais simples. 
Dessa forma, o objetivo será alcançado através do desenvolvimento de um sistema que atenda as dificuldades do 
deficiente físico ao volante, sem intervir nas finalidades e no funcionamento de um veículo convencional, tornando 
assim possível o baixo custo da adaptação e dualidade de condução, seja por deficiente ou não. Indo mais a fundo 
em nossas metas podemos citar: -Criar uma adaptação veicular que priorize a segurança e o conforto do individuo 
com deficiência física ou mobilidade reduzida; -Acomodar os mecanismos de acionamento dos pedais dos veícu-
los sem interferir em sua estrutura; -Criar essa adaptação de baixo custo; -Projetar essa adaptação de forma que a 
mesma possa ser removida e inserida em outro veículo com facilidade; -Simplificar a troca e venda de carros destas 
pessoas, pois o mesmo não sofrerá alterações estruturais; -Conscientizar a comunidade a respeito da importância 
da execução do projeto; -Motivar novos alunos a procurarem soluções para estes problemas; -Colocar em prática 
os conteúdos aprendidos em aula. 
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METOdOLOGiA: O projeto do sistema mecânico será desenvolvido com a orientação do professor Cássio de Lima 
Gehlen. Primeiramente serão retiradas medidas de vários modelos de veículos, com o intuito de projetar um dispositivo 
que sirva na maior quantidade de modelos possível. Concluída essa etapa, partiremos para a criação de um protótipo 
com base nos dados obtidos nas fases anteriores. O projeto do circuito eletroeletrônico será desenvolvido com o auxilio 
do professor Juliano Costa Machado. Esse circuito obedecerá a premissa de suprimir as necessidades de acionamento da 
automação envolvida no protótipo mecânico anteriormente concluído, o IFDRIVER. Um botão de emergência para 
evitar acidentes através da função de brecamento automático também será desenvolvido, denominado Sistema Antifa-
lhas. A equipe projetará o sistema de controle, até o momento denominado como DRIVERDUINO. Este projeto deve 
contar com os esquemáticos das placas de circuito impressos e estudos de fundamentos da eletrônica e programação, 
e a listagem dos componentes utilizados no projeto dos circuitos. Neste período também será realizado um estudo 
da tecnologia de microcontrolador Arduíno, reunindo todos os dados para o desenvolvimento e testes das placas dos 
comandos projetadas. Com essas etapas concluídas, testes serão realizados com veículos reais de parceiros do projeto. 
REFEREnCiAs: BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 8. 
ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. CORRER, Rinaldo - Deficiência e Inclusão Social: Construindo uma 
nova comunidade. 1a ed. Bauru: Edusc, 2003. SOTILLE, Mauro Afonso et al. Gerenciamento do escopo em pro-
jetos. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. RABELO, Gilmar Borges. Avaliação da acessibilidade de pessoas 
com deficiência física no transporte coletivo urbano. Disponível em: http://www.webposgrad.propp.ufu.br/ppg/
producao_anexos/009_GilmarBorgesRabelo.pdf. Empresa Cavenaghi. http://www.cavenaghi.com.br/empresa/ 
Denatran. Resolução nº 402 de 26 de abril de 2012. Disponível em: http://www.denatran.gov.br/download/Re-
solucoes/(RESOLU%C3%87%C3%83O%20402.2012_(2_)).pdf  Arduino. Arduino – Reference. Disponível em: 
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage. 

nTÍTULO: Introdução à Fabricação Mecânica: um jogo de gerenciamento 

nORiEnTAdOR: Renato Schneider Rivero Jover 

nCOORiEnTAdOREs: Leandro Câmara Noronha e Luiz Roberto Lima Barbosa  

nAUTOREs: Bruna Aparecida dos Reis Rutkowski, Diego Cristian Braga Mendes Machado e 
Graziele Nogueira da Silva 

PROBLEMA: O câmpus oferece o curso de Fabricação Mecânica, mediante o programa do Governo Federal 
PROEJA, cuja prioridade é atender aos adultos que estão há algum tempo afastados da escola e com situação 
socioeconômica desprivilegiada e historicamente injusta. Os conceitos de mecânica nem sempre são de fácil assi-
milação para quem está, por exemplo, há dez anos sem estudar. Essa dificuldade pode implicar em reprovações, 
que levam à evasão, indo contra o objetivo do referido programa, que é a justiça social e à promoção ao acesso 
escolar a todos. É sabido, também, que além do desafio proposto pelas disciplinas de um curso técnico, os estu-
dantes adultos enfrentam responsabilidades ainda não vivenciadas pelos jovens estudantes dos turnos diurnos: 
administrar o salário para manter o seu lar, conciliar o tempo de trabalho com o estudo, organizar sua logística e 
assegurar que sua prole terá condições favoráveis para o desenvolvimento pessoal. 
JUsTiFiCATiVA: Os estudantes e professores que fazem parte deste projeto vivenciam a realidade apontada no 
problema acima. Os estudantes são adultos trabalhadores e provedores de família, buscando seu aperfeiçoamento 
profissional. Os professores, engajados com a proposta do PROEJA, objetivam contribuir para a eficiência e eficá-
cia do programa. Nesse norte, é necessária a adoção de estratégias que incluam o estudante do PROEJA, isto é, que 
ele sinta-se integrado às atividades promovidas pelo câmpus. Em paralelo, as teorias educacionais da atualidade ten-
dem a convergir para o fato de que o estudante não deve ser mais um ser passivo, mas sim um agente construtor do 
seu conhecimento, tendo o professor a figura de mediador, facilitador ou focalizador. Os estudantes do PROEJA, 
em sua maioria, quando deixaram os bancos escolares, provavelmente o fizeram na época em que tal convergência 
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não havia sido constatada, centralizando o conhecimento no professor e considerando a mente do aluno como 
um depósito vazio que deve ser preenchido com o saber catedrático do mestre. Dessa maneira, também faz parte 
da Educação do PROEJA promover e integrar os adultos estudantes às novas e mais eficientes metodologias de 
ensino, isto é, os alunos do PROEJA devem ser ativos na sua construção do conhecimento e, assim, surgiu a ideia 
de que os mesmos alunos irão desenvolver um jogo de tabuleiro, que é ativo, desafiador e integrador, para ensinar 
conceitos básicos de mecânica, normalmente abordados no 1º semestre do curso. 
OBJETiVOs: Elaborar um jogo de tabuleiro que comporte até seis jogadores, com nome a ser estudado pela equipe 
e que convide os jogadores a mergulhar no mundo da mecânica através da compreensão introdutória de matérias-
-primas, peças, máquinas, fabricação, custos e comercialização de produtos. A proposta é que, ao longo da partida, o 
jogador consiga gerenciar sua fábrica levando em conta os aspectos acima citados e também ao surgimento de situ-
ações de perdas e ganhos, que exercitem a tomada de decisão, o raciocínio, a liderança e o risco calculado. Espera-se 
desenvolver não apenas o conhecimento introdutório de mecânica, como também a capacidade de criação e iniciativa 
dos alunos do PROEJA. 
METOdOLOGiA: Os estudantes deverão pesquisar alguns tipos de matérias-primas e relacioná-las com as possi-
bilidades de manufatura utilizando máquinas que constam em centros de usinagem, bem como avaliar as situações 
de risco existentes em uma indústria e como contorná-las ou amenizá-las. Tudo isso com o objetivo de gerar peças e 
comercializá-las e, assim, obter lucros para poder evoluir a fábrica imaginária do jogador e potencializar a sua produção. 
Além disso, os elaboradores do projeto irão criar protótipos do jogo, testar com leigos, colegas e profissionais, com 
vistas a aperfeiçoar o produto, isto é, analisar a mecânica do jogo quanto à funcionalidade, praticidade, duração, regras, 
grau de dificuldade, fácil compreensão pelo jogador, objetividade, eficiência-eficácia da proposta e um design funcional. 
REFEREnCiAs: BERLESSI, M. S. Aulas diferentes fazem diferença no aprendizado dos(as) alunos(as). 2011. 
38 p. TCC (Graduação) – Instituto de Biociências – Licenciatura em Biologia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre – RS. CABRAL, A. O Mundo Fascinante do Jogo. 1. ed. Lisboa: Editorial Notí-
cias, 2002. GRANDO, R. C. O jogo e suas possibilidades metodológicas no processo ensinoaprendizagem da 
matemática. 1995. 194 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade 
Estadual de Campinas. Campinas - SP. GRANDO, R.C. O conhecimento matemático e o uso de jogos na sala 
de aula. 2000. 224 f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Estadual de 
Campinas. Campinas - SP. JOVER, R. S.R. Matemática Financeira no Ensino Médio: um Jogo para a Simulação. 
2014. 153 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre – RS. MARASCHIN, M.S. et. Al (Org). Formação docente, acesso 
e permanência na educação profissional: estudos sobre o PROEJA. Coleção Pesquisa PROEJA no RS. 1ª Ed. 
Editora da UFPEL. Pelotas-RS, 2012. Volume I. MARASCHIN, M.S. et. Al (Org). Formação docente, acesso 
e permanência na educação profissional: estudos sobre o PROEJA. Coleção Pesquisa PROEJA no RS. 1ª Ed. 
Editora da UFPEL. Pelotas-RS, 2012. Volume II. RIBEIRO, K.L; SOUZA, S.P. Jogos na Educação Infantil. 
2011. 46 p. TCC (Graduação). Escola Superior de Ensino Anísio Teixeira. Serra. 

nTÍTULO: MMC- Monitor de Microclimas

nORiEnTAdOR: Cássio de Lima Gehlen 

nCOORiEnTAdOREs: Thiago Berticelli Ló e Moser Silva Fagundes  

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

PROBLEMA: O problema a ser resolvido pelo projeto pode ser definido como a falta de precisão e a falta de 
ferramentas eletrônicas nos campos, já que essa área apresenta um déficit de tecnologia, ou seja, as ferramentas 
usadas nos trabalhos de campo não apresentam recursos diferenciados, o que deixa os resultados do trabalho 
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pouco propenso à evolução. Sendo assim, esse recurso melhoraria muito a eficiência no trabalho nos campos, 
com maiores informações sobre os microclimas locais, transmitindo estas informações para o utilizador do pro-
tótipo, assim ele irá obter maior eficiência no controle do seu trabalho. 
JUsTiFiCATiVA: Nos últimos anos, a tecnologia vem ganhando espaço nos mais diversos ramos. Com a área 
rural não seria diferente, é claro. Equipamentos tecnológicos tem ajudado cada vez mais no trabalho daqueles 
que vivem da agricultura. Queremos desenvolver o projeto com esse mesmo intuito: facilitar o trabalho do 
agricultor. Estes, muitas vezes, acabam perdendo grande parte de suas plantações em função, por exemplo, da 
geada. Com um protótipo de fácil acesso, o trabalhador poderá obter um maior controle de informações sobre 
microclimas, o que o possibilitará de ter um maior cuidado com sua plantação, gerando melhores resultados. 
OBJETiVOs: O projeto a ser desenvolvido tem como um dos objetivos principais a área de agricultura de preci-
são, já que esta apresenta carências tecnológicas e, ao suprir as mesmas, certamente aumentaria a produtividade e 
a qualidade final dos produtos entregues. Outro foco do projeto seria o baixo custo de construção e a facilidade 
de implementação, pois utiliza peças de construção acessíveis, sem deixar de obter resultados finais satisfatórios e 
principalmente, utilizáveis com bastante abrangência, gerando uma gama consistente de utilidades para o protótipo. 
METOdOLOGiA: Primeiramente definimos quais as leituras/medições que iríamos fazer, para ter uma ideia 
melhor formada no momento de montar a estação; logo após, definimos quais tipos de sensores seriam utiliza-
dos e a melhor forma de dispô-los no protótipo, assim obtemos os melhores componentes para nossa situação 
e sabemos como usá-los e, então, montar o circuito no proteus para testes. Então já podemos montar o circuíto 
em uma protoboard para testes. Caso não funcionar, devemos conferir o que está errado e montar novamente; 
caso funcionar, criamos o circuíto físico em uma placa de cobre, se não estiver funcionando temos que revisar 
o circuíto implementado na placa e testar novamente, se estiver funcionando chega o momento de montar a 
carcaça, e primeiramente escolher melhor material para a mesma, depois de feito isso montamos a carcaça e 
juntamos o circuíto à ela. Depois de tudo pronto, fazemos os últimos testes para avaliar o desempenho. Se não 
estiver tudo certo, revisamos o circuíto novamente para achar o problema e, se estiver tudo correto, reavaliamos 
o projeto para melhorias futuras. 
REFEREnCiAs: Como fazer as coisas. Projeto Arduino com display LCD, sensor de temperatura e sensor de lu-
minosidade. Disponível em <http://www.comofazerascoisas.com.br/projeto-arduino-com-display-lcd-sensor-
-de-temperatura-e-sensor-de-luz.html> Acesso em: 19 de maio de 2014. Instructables. Arduino weather station 
(em inglês). Disponível em <http://www.instructables.com/id/Arduino-weather-statiohtml> Acesso em: 25 de 
março de 2014. Revista Galileu. Campo Hackeado. Disponível em <http://revistagalileu.globo.com/Revista/
noticia/2014/03/campo-hackeado.html> Acesso em: 27 de março de 2014. 

nTÍTULO: Pastagens na Campanha Gaúcha: Determinação das Respostas Produtivas de 
Forrageiras Submetidas a Diferentes Regimes Hídricos em Bagé - RS 

nORiEnTAdOR: Gisele Aparecida Vivan 

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

PROBLEMA: O município de Bagé está situado na microrregião Campanha, com uma área de 4.096 km2 
caracterizando-se por ter seu PIB essencialmente ligado à produção agropecuária, com ênfase na bovinocultura 
de corte, bovinocultura de leite, ovinocultura, caprinocultura, equinocultura e lavouras de arroz e soja. Bridi e 
Constantino (201) cita que a produção brasileira de bovinos de corte e leite está baseada em criação em pastagens 
naturais e artificiais. Silva e Pedreira (1996) citam ainda, que as pastagens são a forma mais econômica e prática de 
alimentação de bovinos, além da geração de um produto saudável com qualidade nutricional elevada e de grande 
apelo mercadológico. As áreas de pastagem se configuram na maior cultura agrícola do Brasil, ocupando mais 
de 172 milhões de hectares, aproximadamente 20% da área agriculturável do nosso território (IBGE, 2007). A 
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distribuição de água de maneira artificial em pastagens por meio de irrigação é a garantia para se produzir como 
planejado, sem que a falta de chuvas altere os índices de produtividade e de rentabilidade previamente estabele-
cidos (RENTERO, 1998). Deve-se salientar contudo, que a irrigação é uma tecnologia agrícola final, ou seja, o 
pecuarista que pretende utilizá-la deve também, ser um bom agricultor. No Brasil, a irrigação de pastagens não 
tem sido feita de maneira adequada, podendo levar a aplicação excessiva de água, o que resulta em prejuízos ao 
ambiente, consumo desnecessário de energia elétrica e de água, lixiviação de nutrientes e maior compactação do 
solo, repercutindo na diminuição da produção e vida útil da pastagem (ALENCAR ET AL., 2009). Neste sentido 
trabalho que visem determinar a respostas produtiva de diferentes espécies de pastagens submetidas a diferentes 
regimes hídricos é fator de interesse para o município e região, possibilitando a longo prazo maximização dos 
potencias produtivos destas, com consequente benefícios socioeconômicos. 
JUsTiFiCATiVA: Bagé, município localizado na Campanha gaúcha, salienta-se pela grande dependência no 
setor agropecuário, onde a pecuária aponta-se como um dos grandes potencializadores de geração de renda. A 
produção do rebanho de bovinos e ovinos via pastagem apresenta-se como a forma mais econômica e prática de 
alimentação destes, gerando um produto saudável com qualidade nutricional elevada e de grande apelo merca-
dológico. A disponibilidade hídrica é fator fundamental a produção das pastagens, déficits ou excessos hídricos 
podem comprometer sua qualidade, interferindo na disponibilidade de alimento para o rebanho 
OBJETiVOs: O presente trabalho objetiva comparar a resposta produtiva de quatro tipos de pastagens (aveia 
preta, azevém, trevo e ervilhaca) submetida à diferentes regimes hídricos, em Bagé-RS. Determinar os estádios 
fenológicos das cultivares em estudo, quantificar a produção de matéria seca e verde em intervalos mensais relati-
va a cada tratamento estabelecido. Realizar medições de altura de planta em intervalos semanais, comparar entre 
as culturas propostas quanto as suas respostas produtivas finais Determinar as influência da lâmina de irrigação 
fornecida nas respostas produtivas de uma mesma cultura; Avaliar o efeito da opção pelo cultivos de sequeiro e 
do excesso hídrico sobre as culturas em estudo. 
METOdOLOGiA: O presente trabalho está sendo realizado no IFSul-Câmpus Bagé-RS, latitude 31°19’57.50”S 
e longitude 54° 4’19.63”O, entre março à dezembro de 2014 o em casa de vegetação disponível na área expe-
rimental do Câmpus. Para o experimento estão sendo cultivas duas espécies de pastagens, sendo elas: - duas 
espécies de gramíneas: aveia comum (Avena Fatua), e azevém (Lolium multiflorium). O experimento esta sendo 
realizado em vasos, seguindo recomendação de adubação para as pastagens em estudo disponível em Rolas 
(2004). Os tratamentos a serem testados baseiam-se em diferentes percentuais da evapotranspiração do tanque 
classe A (ECA) a serem obtidos em estação metereológica convencional pertencente a rede meteorológica do 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a Tabela 01 apresenta os tratamentos a serem testados. Tabela 
01- Tratamentos a serem testados no experimento com 4 espécies de pastagens, em Bagé, RS. Tratamento ECA 
(%) 0 0 (sem irrigação) 1 30 2 60 3 90 4 120 5 150 O delineamento utilizado será do tipo DIC (Delineamento 
inteiramente casualizado) com oito repetições, num total de 48 unidades experimentais. As reposições da ECA 
serão realizadas em períodos fixos de 3 dias. Semanalmente serão realizados acompanhamentos visuais da cultura 
e medição de altura (com determinação dos estádios fenológicos). Mensalmente serão retiradas duas repetições 
para análise destrutiva dos parâmetros: - Matéria verde; matéria seca; índice de área foliar e tamanho de raízes. 
Ao final do experimento os resultados serão submetidos à análise de variância e ao teste F a 5% de significância, 
e as médias comparadas pelo teste Tukey no mesmo nível. Sendo escritos artigos e trabalhos para submissão em 
eventos, visa-se ainda, no transcorrer do desenvolvimento da atividade, realizar visitações com a comunidade 
externa e interna para divulgar as ações e resultados obtidos. 
REFEREnCiAs: 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. BRI-
DI, 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 GRAN-
DE 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 predis-
ponentes 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 Pau-
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lo, 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. 

nTÍTULO: Prótese Transfemural Inteligente

nORiEnTAdOR: Leonardo Reixach Lima 

nCOORiEnTAdOREs: Cássio de Lima Gehlen e Thiago Berticelli Ló 

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

PROBLEMA: Seu Claudino, avô do projetista Leonardo Azzi, era um senhor diabético com uma vida normal. 
Morava na cidade de Butiá e gostava muito de dançar nos bailes do CTG. Mas em consequência da diabetes teve 
uma trombose, e depois de dois erros médicos teve uma amputação transfemoral, ou seja, teve sua perna ampu-
tada acima do joelho. Um tempo depois ganhou uma prótese da CADEF (Comunidade de Apoio ao Dependen-
te e Família). Essa prótese é bem simples: Mecânica e sem articulação no tornozelo. Para caminhar mais rápido 
ele faz muito esforço, que para sua idade já não é mais tão simples assim, deixando sua locomoção limitada. 
JUsTiFiCATiVA: O Instituto Federal Sul-Rio-Grandense proporciona condições de desenvolver um estudo 
aplicado aos amputados através da possibilidade de um projeto que irá ajudar o Sr. Claudino, e futuramente 
outros amputados fabricando uma prótese transfemoral mais sofisticada do que uma prótese transfemoral tra-
dicional, focando em devolver ao paciente uma experiência de locomoção melhor a partir de nossas pesquisas 
e dispositivos modernos instalados na prótese, como o acelerômetro, com isso o desenvolvimento do trabalho 
poderá apresentar alguns resultados satisfatórios na locomoção de uma pessoa com uma perna amputada. 
OBJETiVOs: Nosso objetivo é conseguir fabricar uma prótese transfemoral funcional um pouco mais eficiente do que 
as tradicionais, assim conseguindo um bom desempenho através de nossas pesquisas nas áreas da tecnologia atual, usu-
fruindo de dispositivos modernos e inteligentes. Assim, ajudaremos o Sr. Claudino e futuramente outras pessoas a obter 
uma qualidade de vida melhor através de uma experiência de locomoção melhor. Também durante o desenvolvimento 
do projeto teremos contato com diversas áreas, expandindo nosso conhecimento e adquirindo experiência. 
METOdOLOGiA: Primeiro, identificamos os pontos negativos da prótese convencional. Depois, buscamos alternativas 
que se enquadravam no nosso objetivo, para superar os problemas, principalmente no que diz respeito à mobilidade. O 
primeiro passo foi analisar o movimento das pernas de uma pessoa fisicamente sadia, durante uma caminhada. O segun-
do passo foi definir como a prótese funcionaria: sensores captariam os dados (aceleração, direção do movimento), os en-
viariam para um controlador, que processaria os dados; Este último, finalmente acionaria o motor para mover a prótese. 
Após, vamos discutir e pesquisar os melhores componentes para o circuito. Depois disso o próximo passo será, com a 
ajuda dos orientadores, montar o protótipo em uma protoboard, e avaliar se ele funciona. Se funcionar, vamos prosseguir 
com o projeto, fazendo um circuito definitivo, e novamente vamos testá-lo. Se os resultados forem positivos, iremos fazer 
a parte estrutural da prótese. Pesquisaremos o material mais adequado, que seja leve e resistente, e de preferência barato. 
Após, faremos a montagem final de todos os componentes, e testaremos a prótese montada. Se a prótese se provar útil e 
funcional, vamos a revisar e tentar melhorá-la, para que seja mais eficiente em sua função. 
REFEREnCiAs: Shopping Ortopédico, Guia do Amputado. Disponível em : <http://www.shoppingortopedi-
co.com.br/guia_amputado.pdf> Acesso em 25 de junho de 2014. Conforpés, Membro Inferior. Disponível em 
: <http://www.conforpes.com.br/membro-inferior/frontpage> Acesso em 25 de junho de 2014. Aula de Ana-
tomia, Músculos da Coxa. Disponível em : < http://www.auladeanatomia.com/sistemamuscular/coxa.htm> 
Acesso em 25 de junho de 2014. 
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nTÍTULO: Pulseira de auxílio à condução de deficientes visuais 

nORiEnTAdOR: Luis Gustavo Fernandes

nAUTOREs: Giovanna dos Santos Lopes, Eduarda Mallet da Silva e Kainã Chananeco de 
Souza

PROBLEMA: Atualmente as tecnologias assistivas (TA) estão ampliando os horizontes em prol de pessoas com defici-
ência. O Câmpus Charqueadas preserva a consciência solidária da aprendizagem técnica, revertida em projetos de TA. 
O grupo de alunos que representa esse projeto de pesquisa experimental sensibilizou-se em uma das inúmeras “tarefas” 
diárias, recorrentes na vida dessas pessoas. A questão elencada, diz respeito ao momento em que pessoas com deficiência 
visual estão para realizar a travessia de uma rua (movimentada) que possua sinalização por semáforo. Sabe-se que existem 
algumas proposições nesse sentido, inclusive instaladas em alguns locais, seja com sinalizadores sonoros e até mesmo de 
vibração em postes de sinalização para pedestres. Mas, não estamos satisfeitos com as propostas reais apresentadas até 
hoje e como citado anteriormente instaladas em alguns locais. A ideia é manter a integridade física das pessoas durante 
a travessia de ruas movimentadas, pois geralmente para tal é necessário que outra pessoa ajude nesse momento, pois ao 
realizar-se esse ato de boa ação ao mesmo tempo esta se “tirando” a “autonomia” ou mesmo a “independência” dessas 
pessoas, o simples ato de poder sozinho atravessar uma rua. De que maneira com o auxílio da eletrônica poder-se-á cons-
truir um protótipo eletrônico individual, que satisfaça a travessia de uma rua de forma segura para um deficiente visual? 
JUsTiFiCATiVA: É de extrema importância o desenvolvimento de um equipamento que auxilie os deficientes visuais 
na transposição de ruas onde haja um cruzamento com semáforo, pois é possível proporcionar a elas mais segurança 
e autonomia na execução desta tarefa, que geralmente exige a presença de outra pessoa para auxiliar. A desvantagem é 
que principalmente, em cidades pequenas, não existem semáforos em todos os cruzamentos, e em cidades localizadas 
no interior, não há se quer semáforos. Outro fator é o alto custo do equipamento. Com o uso do módulo Bluetooth, o 
equipamento ficará mais eficiente, diminuindo a distância necessária para que a vibração seja emitida, mas com isso, o 
custo também aumentará, e em certos casos, diminuindo o interesse dos usuários. Em alguns cruzamentos, o deficiente 
visual é informado que pode atravessar a rua por meio de um sinal sonoro, porém, um grande problema hoje em dia, é 
a poluição sonora, prejudicando assim um dos sentidos mais apurados de um deficiente visual, a audição, portanto, uma 
das vantagens deste equipamento é que a poluição sonora não interfere na sua eficácia. 
OBJETiVOs: - Criar um dispositivo eletrônico utilizando um microcontrolador e dispositivos de transmissão de dados 
via radiofrequência, que auxilie na vida dos deficientes visuais, dando maior segurança e independência aos mesmos. 
- Construir um protótipo de uma pulseira vibratória, que auxilia o deficiente visual na transposição de ruas onde haja 
semáforo. Quando o semáforo vermelho, automaticamente, a pulseira sinaliza ao usuário, através de vibrações, que não 
é seguro atravessar a rua. -Desenvolver três protótipos diferentes, utilizando tecnologias diferentes; 
METOdOLOGiA: O método de desenvolvimento será dividido em cinto partes, onde serão construídos três protó-
tipos, na fase seguinte teremos uma etapa de testes dos mesmos e logo em seguida, faremos uma pesquisa de campo 
com os futuros usuários, criando um questionário, para assim qualificarmos o quão eficiente é o nosso projeto e no 
que podemos melhorá-lo.Todos os protótipos que serão citados a seguir têm o mesmo objetivo e a mesma finalidade, 
porém, as tecnologias que usadas neles serão diferentes. 1° Protótipo: Criar um protótipo com base nos conceitos de 
transferência de dados utilizando radio frequência, neste será necessário um emissor RF que estará acoplado ao semá-
foro e quando o sinal está vermelho, ele envia um sinal para o receptor RF, que estará contido na pulseira e quando 
isso acontece a mesma emite uma vibração. Para desenvolvermos esse projeto necessitaremos de um sistema de trans-
missão RF e um sistema de decodificação de dados RF 2° Protótipo:Neste trabalharemos com o sistema RFID é o 
mesmo sistema de transferência de dados com RF, porém não precisa do sistema de decodificação anterior, mas será 
usada a plataforma Arduíno para programar o emissor RF, vai ficar mais caro o protótipo com esse sistema, porem 
irá diminuir o tamanho da pulseira que será utilizada pelo usuário. Aqui utilizaremos um Arduíno Uno e um sistema 
de transferência RFID. 3° Protótipo:Vamos trabalhar com o sistema de transferência de dados via Bluetooth, neste 
sistema teremos que ter uma proximidade menor entre o semáforo e o usuário assim conseguindo diminuir um dos 
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problemas do RF tradicional, esse sistema terá um custo mais alto que primeiro utilizado, porém será menor e terá 
uma distancia de funcionamento menor. Aqui necessitaremos usar um Arduíno Uno e um sistema de de transmissão 
Bluetooth. Depois de concluída a fase de construção dos protótipos, começaremos uma fase de testes dos mesmos e 
após conclusão e testes, começaremos a coletas de dados e questionamentos sobre o uso do projeto. 
REFEREnCiAs: -MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva. Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: Editora 
Atlas,2011. -ALBURQUERQUE, Rômulo; SEABRA, Antônio. Utilizando eletrônica com AO, SCR, TRIAC, 
UJT, PUT, CI555, LDR, LED, IGBT e FET de potência. 2 ed. São Paulo: Editora Érica,2013. -CRUZ, Eduardo; 
CHOUERI, Salomão. Eletrônica Aplicada. 2 ed. São Paulo: Editora Érica,2010. - ALBUQUERQUE, Rômulo. 
Corrente Contínua. 21 ed. São Paulo: Editora Érica, 2011. -GARCIA, Paulo; MARTINI, José. Eletrônica digital 
Teoria e Laboratório. 2 ed. São Paulo: Editora Érica,2013. -BOLEYSTAD, Robert; NACHELSKY, Louis. Dispo-
sitivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,2004. - <http://www.arduino.cc> 
Acesso em 29 de abril de 2014. -MCROBERTS, Michael. Arduíno Básico. 1 ed. São Paulo: Novatec Editora, 2011 

nTÍTULO: Robô autônomo seguidor de parede 

nORiEnTAdOR: Thiago Berticelli Ló 

nCOORiEnTAdOR: Vinicius Zortéa Ferrari 

nAUTOREs: Rafael Silva de Souza, Rafael Trindade Miranda e Vittor de Souza Matiazo 

PROBLEMA: Conseguir desenvolver um robô autônomo, capaz de achar a saída de um labirinto com a utiliza-
ção da plataforma Arduíno e com a utilização de três sensores de obstáculos: ultrassônicos. Utilização do motor 
shield l298 para controle dos motores. Ele permite que dirija dois motores/servo DC com a plataforma Arduíno, 
controlando-o a velocidade e a potência de cada um de forma independente. Assim como os servos, os sensores 
ultrassônicos serão controlados pelo Arduíno. Neste caso, permite detectar de forma precisa a distancia do ob-
jeto e, com isto possa manter-se alinhado ao objeto devido a ponte H. 
JUsTiFiCATiVA: • Uma das melhores e mais populares aplicações para a matéria de Mecatrônica é na cons-
trução 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 Arduíno, 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. • A RoboCharq é 
uma competição realizada no IFSUL Campus Charqueadas com fins de aplicar o estudo dos alunos em prática. 
Este ano teremos duas novas categorias, sendo uma delas a de labirinto, na qual este projeto visa competir e 
representar nossa escola, já que este ano teremos participação de outras escolas. 
OBJETiVOs: OBJETIVOS GERAIS • Construir um robô capaz de realizar o labirinto da competição “Robo-
Charq” do IFSUL Campus Charqueadas. • Utilizar sensores ultrassônicos para a detecção das paredes. • Contro-
lar a velocidade do robô conforme o percurso. OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Codificar na plataforma Arduíno 
o código para todos os sensores ultrassônicos que serão usados no projeto. • Fazer com que este robô seja capaz 
de detectar e identificar paredes. • Construir um código para Arduíno funcional e que cumpra todas as tarefas da 
competição, enquanto o mesmo possa ser facilmente configurado para outras competições. 
METOdOLOGiA: Inicialmente será realizado um estudo sobre sensores de distâncias entre os infravermelhos 
e os ultrassônicos, para decidirmos qual o melhor para o perfil do robô. A segunda parte a ser estudada será os 
motores e como os controlar por ponte H de rele e de transistor. Após termos os motores e os sensores em 
mãos começaremos a parte mecânica com a escolha de material para chassi e rodas. O chassi e as rodas serão 
construído no torno em formato circular logo após furados na furadeira e fixados as rodas nos motores e os mo-
tores no chassi, tendo assim a mecânica pronta e começaremos nos circuitos de ponte H que serão controlados 
por um Arduíno uno. Logo após iniciaremos um estudo de algorítimos de resolução de labirintos para podermos 
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programar e fazer os testes finais e ajustes. 
REFEREnCiAs: 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. SMITH, Kenneth C.; SEDRA, Adel S. Microeletrônica. São Paulo: Makron Books, 1999. 
Robert Boylestad e Louis Nashelsky. Dispositivos Eletrônicos e Teoria dos Circuitos. LTC, 6a edition, 1999. Hart 
HART, Daniel. Eletrônica de potência: análise e projetos de circuitos. 1 ed. 

nTÍTULO: Semáforo com Funcionamento Ininterrupto

nORiEnTAdOR: Luís Gustavo Fernandes dos Santos 

nCOORiEnTAdOR: Joel Rodrigues 

nAUTOREs: Fernanda Sampaio Rodrigues, Fernando Franco da Silveira e Thaís Milena 
Freitas de Almeida 

PROBLEMA: Um grande transtorno que enfrentamos nas cidades é o trânsito. As sinaleiras visam organizar o sentido 
do tráfego, porém há ocasiões em que estas não funcionam. Quando ocorre queda de energia elétrica, as sinaleiras pa-
ram de funcionar e a situação fica caótica. Porém, existem formas de usar outro tipo de energia quando a luz elétrica(AC) 
sofrer queda, em função de tempestades ou algo do tipo, por exemplo, baterias acumulativas(DC). A questão é: Como 
construir um semáforo que funcione inclusive quando houver queda de luz? Como tornar este produto acessível para 
ser implantado em nossa cidade e em metrópoles como Porto Alegre e outras? 
JUsTiFiCATiVA: O projeto foi idealizado visando resolver os problemas no trânsito que ocorrem quando há falta de 
luz.Sabe-se que muitos acidentes ocorrem em dias de tempestade, pela razão de que os semáforos param de funcionar 
sem energia elétrica. A alternativa seria usar uma bateria que pudesse ser carregada através de uma energia alternativa e 
que esta fosse acumulativa e no momento em que houver a falta de luz, a bateria seria acionada. Isso resolveria boa parte 
dos problemas de trânsito que ocorrem nesses dias em que já não basta a falta de luz em casa, ainda é preciso enfrentar 
caos no trânsito. 
OBJETiVOs: O projeto tem como principal objetivo fazer com que a falta de energia não seja um problema na vida das 
pessoas, além de baratear o custo que um equipamento deste porte teria no mercado. Deste modo, as cidades poderiam 
adquiri-lo com maior facilidade, diminuindo o numero de acidentes e quem sabe até salvando vidas. O que motiva a 
realização desse projeto é, também, o aprendizado que será adquirido ao longo da pesquisa e execução do mesmo, já que 
nele será aplicado conceitos básicos de eletrônica e outras disciplinas estudadas no curso de Mecatrônica. 
METOdOLOGiA: A eletrônica nos possibilita criar um sistema simples que funcionaria como uma luz de emergên-
cia, do seguinte modo: o semáforo será alimentado por uma fonte de energia AC(corrente alternada), enquanto parte 
da corrente será depositada na bateria. No momento em que houver a queda de luz, o circuito interpretará a baixa na 
corrente e irá ativar a bateria, e o semáforo continuará funcionando normalmente até a energia voltar. Para a construção 
do protótipo, serão utilizadas 3 lâmpadas com as cores verde, amarelo e vermelho. Será feito um circuito com o mesmo 
principio de um sequencial de LEDs, com tempos diferentes e outro circuito para identificar quando a troca de fonte 
de energia deverá ser feita. 
REFEREnCiAs: ARRABAÇA, Devair Aparecido; GIMENEZ, Salvador Pinillos. Eletrônica de Potência: Conversores 
de Energia(CA/CC): Teoria, Prática e Simulação. São Paulo: Érica, 2011. ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira; SEA-
BRA, Antônio Carlos. Utilizando Eletrônica com: AO,SCR, TRIAC, UJT, PUT, CI 555, LDR, LED, IGBT e FET de 
potência. São Paulo: Érica, 2013. MALVINO, Albert Paul. Eletrônica: Volume 2. São Paulo: Pearson Makron Books, 
1997. PERTENCE JÚNIOR, Antônio. Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos: Teoria, Projetos, Aplicações e 
Laboratório. Porto Alegre: Bookman, 2003. CRUZ, Eduardo Cesar Alves; CHOUERI JUNIOR, Salomão. Eletrônica 
Aplicada. São Paulo: Érica, 2008. COSTA, Cesar da. Projetos de Circuitos Digitais com FPGA. São Paulo: Érica, 2009. 
CATHEY, Jimmie J. Teoria e Problemas de Dispositivos e Circuitos Eletrônicos. Porto Alegre: Bokman, 2003. 
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nTÍTULO: Simulador de Falhas Didático para Circuitos Digitais

nORiEnTAdOR: Thiago Berticelli Ló 

nAUTOREs: Vicente Marques Visnievski, Rodrigo Alvarez Pereira e Felipe Lopes Ambos da 
Silva 

PROBLEMA: A educação em cursos técnicos e engenharia devem ser realizadas com equipamentos técnicos e 
computadores, entretanto, somente experimentos por simulação não são suficientes. É muito importante que o 
aluno construa seus próprios circuitos ou protótipos. No aprendizado de eletrônica, os alunos iniciam copiando 
exemplos de circuitos apresentados pelo professor ou encontrados através de pesquisa. Após a montagem do 
circuito, a principal dificuldade aparece quando o circuito não funciona. Neste momento, o único recurso é re-
correr ao professor, pois o aluno ainda não consegue identificar o problema e não conhece formas de investigar 
o circuito para encontrar os possíveis erros de montagem ou componentes defeituosos. Este conhecimento é 
adquirido com o tempo e experiência, os alunos que têm a possibilidade de praticar mais montagens de circuitos 
conseguem absorver mais as técnicas de análise e entender os padrões de teste, solucionando rapidamente uma 
grande parte dos problemas que ocorrem frequentemente nos circuitos. Com isso os estudantes ganham grande 
autonomia, podendo criar e montar seus projetos de interesse. Neste contexto, o problema é de que forma o 
professor pode repassar este conhecimento nas aulas. Além de o problema ter que acontecer no momento que 
o professor está presente, o que muitas vezes não ocorre, pois as aulas práticas têm tempo limitado, e a solução 
por muitas vezes é centrada somente no aluno ou no pequeno grupo com o erro em questão. Nos grupos de 
alunos que não ocorreram erros nas montagens ou falhas nos componentes, este conhecimento de investigação 
do problema não é abordado. 
JUsTiFiCATiVA: O conhecimento de análise do circuito é essencial para a formação, já que estes erros ocorrem 
tanto o desenvolvimento de um novo projeto quanto na manutenção de equipamentos. Portanto, aulas práticas 
são de extrema importância para qualquer disciplina, pois elas estimulam o aprendizado, despertando curiosida-
de do assunto abordado, principalmente nas matérias técnicas, e facilitam uma melhor instrução do estudante. 
Os erros, principalmente em circuitos, são essenciais para o aprendizado, pois não é somente com acertos que 
aprendemos. Portanto, são necessárias formas didáticas que auxiliem o ensino, aprimorando a capacidade do 
aluno de analisar criteriosamente o circuito e reparar corretamente seus erros. Portanto, a proposta é elaborar um 
simulador de erros: Simulador de Falhas Didático para Circuitos Digitais. Este simulador irá proporcionar um 
maior conhecimento na área de uma maneira mais intuitiva e interessante. Com o conhecimento que este simula-
dor visa proporcionar, o aluno poderá adquirir maior autonomia, pois geralmente quando algo não funciona em 
seu circuito, ele logo recorre ao professor sem tentar identificar as possíveis falhas. O simulador faria com que o 
aluno tivesse que pensar de maneira diferente, buscando identificar passo a passo seu circuito e ao identificar os 
erros repará-los sem pedir ajuda ao professor. O objetivo deste simulador não é a montagem, o foco do aluno 
estará voltado em detectar, de forma independente, a falha inserida no circuito. 
OBJETiVOs: O objetivo de construir uma bancada simuladora de erros é dar mais autonomia para que o aluno 
possa encontrar a falha que foi propositalmente inserida no circuito. Ela será também utilizada como material 
didático para estudantes que querem entender melhor como funciona na prática a montagem de um destes 
circuitos. Com este conhecimento visamos deixar um legado para os estudantes de eletrônica digital, já que este 
tipo de equipamento não é comum nas instituições de ensino, embora seja extremamente proveitoso e de grande 
utilidade para o ensino e estudo. 
METOdOLOGiA: Primeiramente serão analisados os tipos de erros e falhas que podem ocorrer nos circuitos 
digitais. As falhas que serão utilizadas são as mais comuns e que ocorrem com mais frequência na prática. Selecio-
naremos um circuito simples e largamente utilizado, como decodificador de display de sete segmentos para servir 
como circuito base. O próximo passo é selecionar alguns pontos do circuito para que se possam inserir as falhas 
desejadas. As falhas injetadas podem ser do tipo: forçar a saída em 1, forçar a saída em 0 ou ainda inversão do 
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valor lógico. Após este estudo, o circuito será modelado e simulado no software Proteus, que permite verificar se 
o circuito funcionará corretamente. O próximo passo é a construção física do protótipo, confecção do circuito, 
do painel e suas ligações. O painel apresenta o circuito (o conjunto de portas lógicas implementadas ao circuito) 
para a verificação das entradas e saída de cada porta lógica, botões que permitem a interação com o circuito, leds 
e displays que apresentam as saídas resultantes. Neste ponto, serão realizados testes e melhoramentos necessários 
do circuito. O painel ainda terá uma ponteira de teste que indicará o valor lógico da saída das portas lógicas, desta 
forma o aluno pode analisar cada etapa do circuito e encontrar os erros introduzidos. 
REFEREnCiAs: 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 Ja-
neiro: 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. 

nTÍTULO: Sistema Mecatrônico de Auxílio a Amputados

nORiEnTAdOR: Juliano Costa Machado 

nAUTOREs: Matheus Henrique Ramos Lemos e Gabriel da Costa Florisbal 

PROBLEMA: A necessidade de ajudar e melhorar a vida dos deficientes físicos faz dos projetos de tecnologia as-
sistiva uma importante ferramenta de inclusão social. O principal impacto potencial do projeto é a inclusão social 
dos deficientes físicos, através de uma prótese controlada por sinais musculares que proporciona uma maior au-
tonomia ao usuário, facilitando a realização de tarefas cotidianas. Este projeto focará no desenvolvimento de um 
sistema de aquisição e processamento do sinal mioelétrico para o controle de um protótipo de prótese. Existem 
projetos similares ao proposto, sempre com o mesmo princípio de funcionamento: os eletrodos captam os sinais 
mioelétricos, quando ocorre contração muscular, o eletromiógrafo amplifica e filtra esses sinais e a plataforma 
de desenvolvimento Arduino Mega é responsável pela conversão analógico-digital (AD) para que o sinal possa 
ser analisado digitalmente, possibilitando a criação das redes neurais, algoritmos que controlarão o protótipo de 
prótese. Pessoas que sofreram amputação em um membro superior dependem, atualmente, de próteses estáticas 
ou passivas, que necessitam de algum posicionamento mecânico prévio para executar funções, como pegar obje-
tos ou realizar outras tarefas do cotidiano. Essas próteses retiram completamente a autonomia do usuário. Além 
disso, as próteses atuais são muito caras, o que inviabiliza a aquisição por uma pessoa de baixa renda. 
JUsTiFiCATiVA: O desenvolvimento do presente projeto facilita a prática das atividades diárias dos deficien-
tes físicos, pois a acionamento do protótipo é realizado através de um sinal muscular, não necessitando de 
qualquer posicionamento mecânico prévio. Essa característica ajuda e melhora a vida dos deficientes físicos, 
atuando como uma importante ferramenta de inclusão social. Sabemos que sinais musculares, chamados de 
sinais mioelétricos, representam a contração muscular e consequentemente a intenção de realizar movimento. 
O sinal mioelétrico tem uma resposta elétrica muito alta, comparada a outros sinais bioelétricos (tal como o 
sinal proveniente do cérebro ou do coração), sendo, portanto, um sinal de fácil captura de forma não invasiva, 
necessitando apenas de um conjunto de eletrodos de superfície, amplificadores e filtros. Os sinais mioelétricos 
possuem tensão que variam de 100 µV a 2 mV (RICCIOTTI, 2006). Na Foto 1, pode-se ver um exemplo de 
eletrodo: O desenvolvimento de um eletromiógrafo também permite pesquisas futuras tanto na área de tecnolo-
gia assistiva, como na área da saúde, avaliando o comportamento muscular diante de lesões e fadigas excessivas. 
Devido ao fato de que estes equipamentos deverão ser portáveis ao usuário, é de fundamental importância que 
a conversão para forma digital do sinal muscular e seu processamento sejam o mais reduzido possível. Para este 
fim será utilizado a plataforma de desenvolvimento Arduino Mega. O uso de um sistema utilizando o Arduino 
Mega traz diversas vantagens, como a rápida conversão de analógico para digital do sinal elétrico, além de trazer 
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uma central de processamento de sinais, que permite o processamento em tempo real sem a necessidade de um 
microcomputador. Além disso, o Arduino Mega é uma plataforma simples e barata, comparadas a outras com 
características semelhantes. 
OBJETiVOs: O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma plataforma de aquisição de dados musculares 
(sinal miolétrico) para o acionamento de um protótipo de prótese com movimentos. Objetivos específicos: 1. 
Desenvolver o conjunto de amplificadores para o eletromiógrafo; 1.1 Desenvolver o conjunto de filtros para o 
eletromiógrafo; 1.1.1 Validar o funcionamento do eletromiógrafo, injetando nele sinais conhecidos para avaliar 
sua resposta de saída; 2. Desenvolver um software no Arduino Mega para realizar a aquisição digital do sinal 
mioelétrico; 3. Implementar a rede neural no Arduino Mega para controlar a prótese; 4. Desenvolver testes para 
o treinamento do usuário/sistema; 5. Inserir no Arduino Mega os dados de treinamento para validar e testar o 
sistema. 6. Desenvolver uma prótese semelhante a uma mão para tornar o protótipo o mais próximo da realida-
de; 7. Miniaturizar o circuito eletrônico, utilizando componentes SMD’s, para facilitar a portabilidade do sistema; 
8. Utilizar componentes mais baratos para reduzir custos e tornar mais viável o protótipo. 9. Receber aprovação 
de um comitê de ética para possibilitar testes do projeto com a instituição APAE de Butiá; 10. Receber aprovação 
da APAE após os testes para finalizar o protótipo; 
METOdOLOGiA: Este projeto está pautado nas seguintes etapas descritas em seguida: Construção do eletro-
miógrafo: para o desenvolvimento do eletromiógrafo serão necessários componentes encontrados comumente 
no mercado eletrônico brasileiro, tais como: amplificadores operacionais, amplificadores de instrumentação, re-
sistores, capacitores, além dos eletrodos de superfície, que estão disponíveis em lojas do ramo médico-hospitalar. 
Validação do eletromiógrafo: será realizada através da injeção de sinais elétricos conhecidos (como senóides 
com frequências e amplitudes conhecidas, utilizando geradores de sinais) e analisada a saída para verificar: a) o 
comportamento dos filtros; b) o comportamento dos amplificadores; c) o comportamento do estágio de saída. 
Desenvolvimento do software de aquisição digital do sinal mioelétrico: este software levará em consideração 
as características de tensão/frequência do sinal mioelétrico. Após isso, o software será validado, realizando a 
conversão digital de sinais conhecidos com características parecidas com o do sinal mioelétrico. A partir desse 
ponto é possível já realizar a implementação da rede neural no Arduino Mega. Utilizando dados conhecidos, é 
possível testar o comportamento da rede neural implementada. Treinamento usuário/sistema: a técnica a ser 
desenvolvida para o treinamento será baseada em trabalhos desenvolvidos na área. Eles consistem em repetições 
de movimentos e armazenamento dos dados desses movimentos. Após isso, esses dados são inseridos na rede 
neural e dessa forma ela “aprende” através dos dados adquiridos previamente do usuário. Enquanto o usuário 
também se adapta a forma de aprendizagem do sistema, melhorando o desempenho com o passar do tempo. 
Teste da eficiência do protótipo: após o treinamento da rede, o usuário tentará movimentar um protótipo de 
prótese com no mínimo dois tipos de movimentos diferentes, aonde ele ativará a prótese apenas utilizando os 
sinais provenientes de seus músculos. 
REFEREnCiAs: FAVIEIRO, G. Controle de uma prótese experimental do segmento mão-braço por sinais 
mioelétricos e redes neurais artificiais. 2009. 111 pg. Trabalho de Conclusão de curso (Graduação). Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, dezembro de 2009. INSTRUMENTS, T. Active Filter Design Ap-
plication.Disponível em: <http://www.ti.com/tool/filterpro>. Acesso em Maio de 2013. MALVINO, Albert 
Paul. Eletrônica. Volume 2. 4ª edição. São Paulo: Pearson Makron Books, 1997. 558 p. MALVINO, Albert Paul; 
BATES, David J. Eletrônica. Volume 2. 7ª edição. São Paulo: McGraw-Hill, 2007. 672 p. RICCIOTTI, Duarte. 
Utilização de Wavelets no processamento de sinais EMG. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Gra-
duação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia. SYSTEMS, SatSleuth GPS Tracking. 
Electronic Circuits. Disponível em: <http://www.electronicsteacher.com/circuits-and-diagrams/medical-and-
-health-related-schematics/r24.gif>. Acesso em: Agosto de 2013. 
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nTÍTULO: Smart Room

nORiEnTAdOR: Luis Gustavo Fernandes 

nAUTOREs: Roberta da Rosa Rodrigues e Gabriel Azevedo Pires

PROBLEMA: Com a correria do dia-a-dia e da imensa quantidade de informações que processamos ao mesmo 
tempo é muito comum esquecermos-nos de lâmpadas, computadores e outros equipamentos diversos ligados a 
rede elétrica sem a devida necessidade. Sendo assim, como construir um dispositivo que gerencie o fornecimento/
consumo de energia elétrica em um determinado ambiente e consequentemente ser sustentável, evitar danos aos 
equipamentos em caso de temporais quando não há a presença de pessoas no ambiente para desconectá-los da rede 
elétrica e ainda, utilizar componentes eletrônicos de baixo-custo? 
JUsTiFiCATiVA: Atualmente vem sendo bastante discutido o tema sustentabilidade, que nada mais é do que usar 
os recursos naturais disponíveis de forma inteligente, visando não degradar o meio-ambiente. Como sabemos, para 
a geração de energia elétrica é necessário a utilização de recursos naturais, como por exemplo, a água nas usinas 
hidrelétricas, o carvão mineral em usinas termelétricas, etc. E além do mais, a energia custa dinheiro ao consumidor, 
seja ele empresas, governo, cidadão comum, dentre outros. Todos alguma vez já esqueceram a luz acesa sem necessi-
dade, um computador ligado e até mesmo o ar-condicionado. Para ter uma noção, um computador ligado consome 
cerca de 180W/h, ficando ligado durante uma noite (das 23h às 8h), gastaria cerca de R$0,69, fora impostos. Agora 
imagine uma sala com 10 computadores numa escola ou em uma empresa, são R$6,90 “jogados pelo ralo” a cada 
dia que forem esquecidos ligados. No caso de um ar-condicionado 12000 BTU, são cerca de 1450W/h, ou seja, du-
rante uma noite R$5,48. Com este dispositivo, após a saída de todos os usuários da sala, será desarmada toda a rede 
elétrica do ambiente, logo, evitando o gasto e ainda, evitando a possibilidade de incêndios ao esquecer aquecedores 
ligados, ferros de solda, ferros de passar, curtos-circuitos, dentre outros. 
OBJETiVOs: Objetivo Geral: Desenvolver um sistema de controle e gerenciamento do consumo de energia elétri-
ca em laboratórios escolares. Objetivos Específicos: Criar um sistema que possibilite ligar e desligar todas as cargas 
elétricas ao entrar e sair de um laboratório; Construir um dispositivo que dê a possibilidade do usuário monitorar 
em tempo real o quanto de energia elétrica ele está consumindo; Desenvolver um método que controle o ar condi-
cionado assim que detectado que foi aberto uma janela ou porta. 
METOdOLOGiA: Através de conhecimentos adquiridos na área de eletrônica e eletricidade, somados a um micro-
controlador será desenvolvido um dispositivo capaz de detectar a presença de alunos no Laboratório de Automação 
do IFSUL Campus Charqueadas, tendo como objetivo reduzir o consumo desnecessário de energia elétrica. Será 
refeita a instalação elétrica do laboratório, colocando relés a acionando através do microcontrolador que fará a leitu-
ra de um cartão eletromagnético, além disto, haverá sensores nas aberturas da sala, impedindo assim, que o usuário 
da sala ligue o ar-condicionado com janelas ou porta abertas, fazendo assim com que o ar-condicionado gaste mais 
energia e não refresque o ambiente. O projeto será divido em quatro etapas, sendo elas: 1° - medições de consumo 
de energia no laboratório, passagem da fiação dos sensores das aberturas, passagem da fiação das tomadas e luzes; 
2° - criação e construção da central onde ficará os relés que farão o acionando da rede elétrica, microcontrolador e 
disjuntores; 3° - montagem do módulo RFID e teste do mesmo, montagem do circuito que fará a medição da ener-
gia elétrica consumida; 4° - montagem de todo o sistema e testes. Com o uso do sistema RFID faremos a detecção 
da presença de alguém na sala, este sistema, dará a condição de ligar lâmpadas e tomadas através do microcontrola-
dor que receberá os dados do RFID e enviará um comando digital para os relés. Através de sensores do tipo Reed 
Switch, faremos a leitura do estado das janelas e porta, ou seja, se estão abertas ou fechadas, e em conjunto com um 
relé, poderá impedir que o ar-condicionado ligue. 
REFEREnCiAs: SILVEIRA, Paulo Rogério da.; SANTOS, Winderson E. dos. Automação e Controle Discreto. 
9.ed. São Paulo: Érica, 1998. MARKUS, Otávio. Circuitos Elétricos: Corrente Contínua e Corrente Alternada: 
Teoria e Exercícios. 8.ed. São Paulo: Érica, 2008. CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luiz. Eletricidade. São 
Paulo: Atual, 1998. MCROBERTS, Michael. Arduino básico. São Paulo: Novatec Editora, 2011. 
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nTÍTULO: TP Wheelchair

nORiEnTAdOR: Leandro Câmara Noronha 

nCOORiEnTAdOREs: Tiago Baptista Noronha e Maurício Escobar  

nAUTOREs: Alexandre Castro Prestes, Amanda de Souza Pfingstag e Gustavo Maule   

PROBLEMA: Hoje em dia o custo de uma cadeira elétrica é muito alto, não sendo possível com que todas as 
pessoas que precisam utilizar cadeiras de rodas tenham condições de comprá-las. Fora o custo elevado, há ainda 
diversos outros problemas com as cadeiras que mesmo sendo caras elas não são capazes de solucionar. Cadei-
rantes convivem todos os dias com a dificuldade de se locomover e realizar suas tarefas, tais como: acender luzes, 
ligar aparelhos domésticos e eletrônicos, entre outras atividades que acabam sendo mais difíceis do que parecem, 
bem como também, além de difíceis, há cadeirantes que não conseguem desempenhar estas funções sozinhos. A 
acessibilidade destas pessoas é precária, tanto na vida doméstica, como nas ruas. As atuais cadeiras de rodas não 
são extremamente projetadas visando a comodidade de um cadeirante, nem sempre os fabricantes o procuram 
para que ele mesmo possa sugerir o que lhe é melhor. Estes pequenos detalhes é o que fazem a diferença segun-
do os próprios cadeirantes, afinal muitas cadeiras elétricas de hoje não trazem rodas adequadas, seus dispositivos 
de controle não são exatamente confortáveis, necessitam de reforços porque são pouco resistentes suas soldas, 
geralmente funciona com somente um tipo de controlador, ou seja, se uma pessoa comprar uma cadeira que 
é movida pelo “Joystick” não terá possibilidade de controlá-la de outra forma a não ser comprando uma nova, 
entre outros casos de problemas. Outro fato é nenhuma cadeira elétrica poder funcionar quando está chovendo, 
e ser extremamente sensível ao contato com água em seus controladores. Estes fatos privam o cadeirante de que 
possa ter uma vida normal, os excluem de coisas simples do dia a dia como passear com sua cadeira em um dia 
de chuva. Em suma uma cadeira de rodas elétrica hoje em dia visa somente a locomoção, não dando atenção a 
pequenos detalhes de comodidade que poderiam ajudar muito a vida de uma pessoa que depende dela. 
JUsTiFiCATiVA: Como visto em nossa sociedade, aqui mesmo na cidade de Charqueadas onde moramos, há 
um número considerável de pessoas que necessitam utilizar cadeira de rodas, até mesmo, encontra-se em nossa 
cidade uma APAE, Associação de Pais e Amigos de Especiais, cujos alguns dos alunos necessitam de cadeira de 
rodas especiais, adaptadas, e também há a Associação de Portadores de Deficiência Física de Charqueadas, que 
possuem nossos públicos alvos. As cadeiras elétricas disponíveis no mercado tem um custo muito elevado, sen-
do assim muitas pessoas que não tem possibilidade de comprá-las, se sujeitam a adquirir uma cadeira comum e 
acabam dependendo de outra pessoa. Ao analisá-las é notável a necessidade de ajuda e auxilio nas funções do dia 
a dia. Nossa proposta é solucionar estes problemas frequentes, tornando suas vidas mais confortáveis, e dando a 
eles mais autonomia, fazendo com que eles necessitem menos de outra pessoa para fazer atividades a quais eles 
não possam desempenhar sem que tenham auxílio. Barateando custos sempre que possível, tornando a cadeira 
elétrica mais acessível ao usuário, fazendo-a dinâmica e prática. 
OBJETiVOs: O objetivo geral é desenvolver uma adaptação para fazer de uma cadeira de rodas normal, uma 
cadeira motorizada e, além disso, que possa ser controlada por diversos dispositivos diferentes, adaptada tanto 
para paraplégicos, como para tetraplégicos ou pessoas com deficiências mentais, como paralisia cerebral. Ofe-
recendo um custo menor, mais eficiência no funcionamento, melhor comodidade e assim proporcionar uma 
melhor qualidade de vida para pessoas com deficiência. Os objetivos específicos são: desenvolver um sistema 
elétrico que custe menos que os atuais do mercado e seja mais eficiente, montar uma estrutura física para adaptar 
na cadeira, tornando-a motorizada, cômoda e de fácil operação e desenvolver controladores variados, visando 
suprir as necessidades de variadas deficiências. 
METOdOLOGiA: Será utilizada a técnica de prototipagem para o desenvolvimento, visando com que o produto 
final, que será a cadeira de rodas motorizada de multicontroladores, atenda as necessidades dos portadores de 
deficiência que dependem da mesma para se locomover. Etapa 1 - Pesquisas e estudos: realizar-se-á pesquisas 
sobre Tecnologias Assistivas, que são recursos e serviços para facilitar o desenvolvimento de atividades diárias 
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por pessoas com deficiência, sobre os problemas a serem solucionados, as deficiências abordadas no projeto e 
também um estudo sobre as ferramentas necessárias. Etapa 2 - Desenvolvimento do protocolo genérico para 
controladores (protocolo de comunicação): este protocolo será utilizado pelos controladores para tornar o pro-
cesso de adaptação da cadeira menos sensível às interações para cada usuário. Etapa 3 - Construção do protótipo 
– Projeto Mecânico: construção da parte física da cadeira. Etapa 4 - Construção do protótipo – Projeto Eletrô-
nico: nesta etapa será construída toda a parte lógica de controle da cadeira, incluindo os próprios controladores. 
Etapa 5 – Integração: nesta etapa haverá a integração entre projeto mecânico e projeto eletrônico. Etapa 6 - Teste 
de Integração: serão realizados testes para verificar o funcionamento em conjunto da parte lógica com a parte 
física. Etapa 7 - Teste de Aceitação: teste de aceitação a fim de verificar se os requisitos funcionais atendem as 
necessidades. Etapa 8 - Adequação do Protótipo: realização dos ajustes necessários, visando solucionar as ne-
cessidades e problemas encontrados. Etapa 9 - Aprimoramento do Protótipo: estudo de novos controladores, 
e aprimoramento. Etapa 10 - Teste de Regressão: teste de regressão para garantir que novas falhas não foram 
inseridas ao sistema. Etapa 11 - Relatório Final e Documentação: no fechamento do projeto, será desenvolvido 
o relatório final e todos os documentos gerados serão divulgados através do site do projeto. 
REFEREnCiAs: - IBGE. 2010. Censo – Site institucional. Disponível em <http://censo2010.ibge.gov.br/>. 
Acesso em 20 de Junho de 2014. - GABRILI, Mara. Manual de Convivência – Pessoas com deficiência e Mo-
bilidade reduzida [on-line]. Brasil. Formato PDF. Disponível em <http://www.profala.com/manual_web.pdf> 
Acesso em 20 de Junho de 2014.

nTÍTULO: Way Chair

nORiEnTAdOR: André Guimarães Camargo 

nAUTOREs: Vitor Machado Ribeiro e Luan de Souza Abreo Rodrigues 

PROBLEMA: Afim de locomover-se, pessoas com certos tipos de deficiências físicas optam pelo uso de cadeiras 
de rodas, que desde a sua invenção deixam à desejar em pontos como: conforto, segurança, e uma maior inde-
pendência (que acarreta no melhoramento significativo de qualidade de vida). Com os anos novos protótipos 
vem surgindo, como cadeiras de rodas que sobem escadas, para andar em terrenos acidentados, ultraleves, mas 
com a melhora da tecnologia, houve um aumento significativo do custo de tais, que pessoas de classes econômi-
cas mais baixas não tem acesso. todas essas cadeiras de rodas, além do custo elevado, não encontra-se alguma que 
seja manual e que faça todas as funções citadas à cima. Existe um mercado enorme para essa tecnologia pioneira, 
parafraseando Cybelle Varonos “todos nós somos seres humanos...”. 
JUsTiFiCATiVA: Por meio de pesquisas e observações concluiu-se que são incontáveis as dificuldades enfren-
tadas pelos usuários de cadeira de rodas, já que dependem o tempo inteiro de tal sistema, praticamente tudo se 
torna mais difícil, principalmente as coisas simples do dia a dia, as quais pessoas não dependentes deste meio 
de locomoção realizam tranquilamente. Com o projeto Way Chair almejamos desenvolver uma cadeira de rodas 
que proporcione aos usuários autonomia para efetuar seus deveres cotidianos, maior qualidade de vida, confor-
to, diminuição dos riscos de lesões ocasionadas por esforços excessivos, segurança e confiança no seu meio de 
locomoção. Way Chair visa minimizar e/ou solucionar barreiras enfrentadas por estas pessoas no seu cotidiano, 
sendo alguns deles: subir uma calçada, passar por terrenos acidentados, acessar a cama, entre inúmeras outras si-
tuações que dificultam a realização de tais atividades. No entanto tem também como preocupação disponibilizar 
os benefícios oferecidos com um custo viável, estando assim acessível para maior escala de pessoas. 
OBJETiVOs: O projeto Way Chair tem como objetivo geral oferecer aos usuários de cadeira de rodas maior 
autonomia, bem-estar, qualidade de vida, conforto e tornar as atividades do seu dia a dia mais simples de serem 
realizadas. Com o desenvolvimento de um sistema que funcione como um meio para solucionar e/ou minimizar 
barreiras que impedem a melhor qualidade de vida do deficiente físico ao realizar tarefas do seu cotidiano, alcan-
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çaremos o objetivo do projeto. Como objetivos específicos podemos apontar: Elaborar uma cadeira de rodas 
com maior funcionalidade, 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 vi-
sando também o baixo custo, 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; Provocar maior 
interesse nos alunos em elaborar sistemas que minimizem cada vez mais estas barreiras na vida destas pessoas. 
METOdOLOGiA: Para a realização do projeto e o alcance dos objetivos propostos serão realizadas pesquisas 
procurando adquirir maior conhecimento sobre as dificuldades enfrentadas por usuários de cadeiras de rodas 
convencionais, materiais a serem utilizados para a fabricação da estrutura da Way Chair e como implementar as 
inovações apresentadas pelo projeto. Após informações recolhidas com as pesquisas feitas, será iniciada a fase 
em que o protótipo será construído, implementando melhorias sugeridas nas propostas iniciais com base em 
cálculos, pesquisas e planejamentos sempre buscando a maior precisão possível para que não tenhamos riscos de 
falhas ou lesões causadas pelo sistema, já que nossa maior prioridade é a qualidade de vida de possíveis futuros 
usuários do projeto Way Chair. Com o protótipo pronto seguiremos para a etapa em que ocorrerá a realização 
dos primeiros testes, sendo estes efetuados com pessoas não cadeirantes, onde será avaliado resistência, funcio-
nalidade, conforto e segurança. Com base nos primeiros testes serão realizadas revisões se necessário. Tendo 
maior confiança no protótipo pretende-se realizar testes com usuários de cadeira de rodas onde novamente será 
analisado resistência, funcionalidade, conforto e segurança colhendo informações também através de questio-
nários distribuídos aos usuários com a finalidade de coletar sugestões de possíveis aperfeiçoamentos a serem 
aplicados. 
REFEREnCiAs: BARBALHO, S. M. C.; ROZENFELD, H. O impacto dos aspectos organizacionais sobre a 
percerção da melhria em desenvolvimento de produtos. Gestão e Produção, São Carlos, v.17, n.1, p.1-17, 2010. 
ARAÚJO, Camila Costa de, “Trajetória do centro de massa na marcha humana normal em ambiente aquáti-
co”, 2006, PUCPR. Presidência da República. Senado Federal. Acessibilidade direitos das pessoas com defici-
ência ou com mobilidade reduzida. Brasília, DF, 2009. Disponível em: <http://www.renancalheiros.com.br/
dow/cartilha_acessibilidade.pdf>. REMIÃO, Josiane Lopes. Acessibilidade em Ambientes Escolare: Dificulda-
de dos Cadeirantes. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/63191/000863847.
pdf?sequence=1>. Data de acesso: 07 de mai.2014. 

nTÍTULO: 3D Generator! Um novo olhar sobre suas fotos!

nORiEnTAdOR: Cássio de Lima Gehlen 

nCOORiEnTAdOR: Gabriel Souza Ribeiro 

nAUTOREs: Dyonan Daniel de Castro Loureiro, Lucas Machado Santos e Nicolas Dellazzeri 

PROBLEMA: O reconhecimento tridimensional de ambientes ou componentes, de modo a criar uma malha ou 
nuvem de pontos que possa ser analisado através de softwares de modelagem 3D exige normalmente que se use 
scanners tridimensionais de alto custo. Criar um modelo tridimensional a partir de fotos é um tecnologia recente 
e ao mesmo tempo acessível a qualquer pessoa, entretanto, mesmo sendo o custo de uma câmera fotográfica di-
gital ou smartphone baixo, o uso destas ferramentas ainda não é comum pois não há muitas informações práticas 
de como transformar fotos digitais em um modelo tridimensional. 
JUsTiFiCATiVA: Com o projeto “3D Generator” e contando com o auxílio da ferramenta Autodesk 123D 
Catch podemos pegar varias imagens bidimencionais de ambientes, peças ou componentes e fazer uma única 
imagem tridimencional, que pode servir para os mais diversos fins, entre eles, é interessante destacar: - Recons-
trução ambientes ( cenas de crime, etc.); - Engenharia reversa; - Avaliação de componentes fabricados; - Inspe-
ção de geometrias; - Criação de maquetes eletrônicas ( casas, prédios, instalações elétricas, etc.); - Duplicação de 
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dispositivos; - Entretenimento. 
OBJETiVOs: O objetivo principal do projeto é desenvolver habilidades no mapeamento tridimensional de am-
bientes, máquinas, componentes, etc. e, ao mesmo tempo, tornar esse know how de fácil acesso para a comuni-
dade, auxiliando discentes e docentes em seus projetos além de permitir a capacitação da comunidade industrial 
local. Além do objetivo principal temos outras metas: Adquirir experiência no uso da ferramenta Autodesk 123D 
Catch; Desenvolver habilidades em modelagem 3D (CAD); Como objetivo futuro pretendemos, num futuro 
próximo, criar um sistema robótico que permita tirar fotos de forma autônoma. 
METOdOLOGiA: Num primeiro momento, pretendemos dominar a ferramenta Autodesk 123D Catch, para 
melhor entender a transição das imagens bidimensionais para o plano tridimensional, posteriormente, vamos 
tirar fotos para testar a aplicação, com ela testada, faremos uma nova sessão de fotos de diversas condições, após 
a segunda bateria de testes da aplicação, vamos tratar de dar início a construção do robô que irá manipular a 
câmera, sendo esta a segunda etapa do projeto, tendo como objetivo a criação de um robô autônomo que tire as 
fotos para que as mandemos para a aplicação. 
REFEREnCiAs: Autodesk 123D Catch. Disponível em <http://www.123dapp.com/catch> http://www.gwtk.
com.br/servico/engenharia_reversa_(3d_scanning) http://metrologia3d.com/servicos/engenharia-reversa-di-
gitalizacao-scanner-3d/
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ENSINO MÉDIO INTEGRADO  
E TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

inFORMáTiCA  

nTÍTULO: A importância da tecnologia nos restaurantes 

nORiEnTAdOR: Luis Felipe Zeni 

nCOORiEnTAdOR: Bianca de Oliveira Ruskowski 

nAUTOREs: Luis Henrique Valgoi e Guilherme Britz Fontoura  

PROBLEMA: Muitos restaurantes trabalham com a famigerada combinação de papel e caneta, seja para anotar 
pedidos, calcular o estoque do mês ou para conferir o lucro bruto do ano. Essa prática empregada principal-
mente por restaurantes de menor porte, muitas vezes deixam a desejar em questão de atendimento, qualidade 
e gestão. Com este artigo, mostraremos que, integrar a tecnologia ao funcionamento do restaurante melhorará 
a funcionalidade em si do estabelecimento. As tecnologias de gestão de um estabelecimento estão avançando 
rapidamente, deixando quem não as usa, para trás. 
JUsTiFiCATiVA: Você gosta de enfrentar filas? Pois é, nem eu. Não agrada ninguém quando você está com 
fome, com muita vontade para almoçar ou jantar e até você por a primeira colher na boca, sabe que tem uma 
fila de 15 minutos à sua frente. Mas como podemos consertar ou diminuir isso? Para isso foi levantada a questão 
da influência na informatização em restaurantes, visualizações rápidas de mesas que estão disponíveis, controle 
efetivo dos pedidos feitos, total controle dos produtos disponíveis, relatórios para levantamento de estatística 
e comparação da efetividade do estabelecimento. Sabemos que, há poucos casos de restaurantes que são in-
formatizados em São Leopoldo, e os que são, acabam sendo destaque na sua região, tanto pela sua eficiência 
quanto pela forma rápida e segura de entregar o que foi pedido. Não podemos deixar de fora os donos dos 
estabelecimentos, que por muitas vezes, por atender uma grande demanda de clientes, – mesmo não tendo a 
informatização implementada no processo de fabricação e administração - se perdem na hora de organizar o seu 
estabelecimento. Com isso, acabam por não conseguir administrar o que possuem, não podendo assim, extrair o 
máximo do estabelecimento e não conseguindo fazer com que o seu negócio cresça. A escolha do tema foi feita 
justamente pensando nisso, Como pode se evitar filas? Como pode-se evitar transtornos em estabelecimentos 
que teoricamente são criados para servir e disponibilizar um momento de calma e tranquilidade? Como melho-
rar o fluxo de pessoas que frequentam o mesmo local? Como saber se minha empresa está tendo uma maior 
produtividade este mês, do que o mês passado? Essas respostas interessam a nós todos, e são de fundamental 
compreensão para haja uma melhor qualidade nos serviços prestados por restaurantes e outros. 
OBJETiVOs: Visa informatizar estabelecimentos comerciais com focos em restaurantes, bares e lanchonete 
através das ferramentas mobiles (aplicativos como o Food Manager, por exemplo) e computadores com mo-
nitores de controle do estabelecimento dentre outros. Para chegar ao objetivo geral desta pesquisa, informati-
zar estabelecimentos comerciais, a experiência e o convívio com restaurantes foram de total importância para 
a produção deste artigo. As melhorias nestes restaurantes foram feitas através da necessidade de um melhor 
atendimento e na necessidade de uma melhor gestão. Para esta melhoria, usar softwares de gestão e softwares 
que auxiliam no desenvolvimento do projeto, tais como Astah, Android Developer Tools, são e foram de total 
importância na criação de ferramentas de auxílio na organização, fazendo com que este seja utilizável sem que 
o usuário necessite um conhecimento específico sobe o assunto. Porém, para fazer com que este software seja 
utilizável, foi necessário a opinião do público sobre a importância da informatização em restaurantes. Opinião 
com que foi coletada através de um questionário feito para os mais diversos clientes e donos de restaurantes. A 
partir disto, foi levantado dados que mostram a opinião do público sobre este polemico assunto. 
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METOdOLOGiA: O processo metodológico desta pesquisa será baseado em um levantamento de dados atra-
vés de questionários distribuídos para donos de estabelecimentos de alimentação, mais especificadamente donos 
de restaurantes, clientes que costumam ir em restaurantes com frequência e clientes que não costumam com fre-
quência. O objetivo do questionário será saber a opinião dos mesmos, sobre os estabelecimentos que possuem a 
informatização implementada no seu processo de fabricação, se há a necessidade de ter ou não, se há vantagens 
ou desvantagens de ter a tecnologia implementada dentre outras perguntas. Para não interferir na produtividade 
dos restaurantes, as perguntas - para os donos de restaurantes - serão efetuadas nos em horários vagos. Para os 
clientes, o questionário será entregue aos que se voluntariarem sobre o projeto, depois de apresentado aos mes-
mo uma pequena introdução sobre a influência da tecnologia nos restaurantes. As respostas dos questionados 
serão registradas e guardadas para o levantamento de dados 
REFEREnCiAs: 1. MARICATO, Percival. Como montar e administrar bares e restaurantes. São Paulo: SENAC, 
2001. 2. VICENTE, Alexandro e PAZ, Carolina. A Importância da Informatização em Restaurantes. Santa Ca-
tarina: FASSEC, 2008. 

nTÍTULO: Aldeia - compartilhando conhecimento

nORiEnTAdOR: Rafael Esteves 

nCOORiEnTAdOR: Moser Fagundes 

nAUTOR: Iago Gutierre Machado dos Santos 

PROBLEMA: O que acontece com todo o material produzido ao longo da vida acadêmica? As redes de apren-
dizagem são hoje uma realidade cuja importância e impacto não podem ser ignorados. Elas influenciam a forma 
como os indivíduos estabelecem relações, interagem e veem-se uns os outros. Este fenômeno atraiu o interesse 
de pesquisadores que procuram analisar a forma omo as pessoas se relacionam nessas redes. As conclusões 
desses estudos tem sido utilizadas para a concepção de comunidades virtuais de aprendizagem ou comunica-
ção prática As atividades baseadas no conhecimento, como o desenvolvimento de novos projetos tornaram-
-se funções primordiais para os grupos. Corporações estão se diferenciando umas das outras pelo que sabem. 
DAVENPORT(1998) reconhece que o ativo do conhecimento é ilimitado, pois cresce quando é estimulado e 
utilizado. Ideias geram novas ideias e o conhecimento compartilhado permanece com sua fonte. Bem como com 
seu receptor. O que acontece com todo o material produzido ao longo da vida acadêmica? Por que os projetos 
desenvolvidos, na maioria das vezes, não reúnem cursos distintos? Qual o grau de interação entre os alunos de 
diferentes cursos? Durante a vida acadêmica, o fluxo de informações e pessoas permite a elaboração de diferen-
tes projetos de  pequisa. Analisando o contexto no qual o  a rede IFSulestá inserida, percebe-se que não existe 
uma ferramenta criada especificamente para a gerencia do conhecimento neste meio. Tomando como publico 
alvo alunos do IFSUL campus Charqueadas, o presente trabalho utiliza a análise de redes sociais aplicada a con-
textos de comunidades virtuais de aprendizagem procurando descrever a medida das relações sociais entre os 
elementos do grupo promovendo a gerencia do conhecimento e auxiliando na formação de grupos de pesquisa. 
JUsTiFiCATiVA: Sob a missão de “Implementar processos educativos, públicos e gratuitos, de ensino, pesquisa 
e extensão, que possibilitem a formação integral mediante o conhecimento humanístico, científico e tecnológico 
e que ampliem as possibilidades de inclusão e desenvolvimento social.” O IFSul, cuja sede administrativa está 
localizada em Pelotas/RS, é formado por quatorze campus. Assumindo papel representativo de uma verdadeira 
incubadora de politicas sociais. Cada instituto vive uma realidade diferente trabalhando com diferentes áreas 
de pesquisa. Desenvolver uma ferramenta que possibilite o armazenamento de trabalhos de pesquisa e o com-
partilhamento do conhecimento abre portas para a formação de grupos de pesquisa reunindo pessoas de áreas 
diferentes. O uso dessa ferramenta possibilita ao aluno tomar conhecimento sobre as pesquisas em andamento 
no seu campus e nos demais campus que implementarem o sistema, dessa forma encontrando um projeto no 
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qual tenha interesse em desenvolver. Isso seria bom para o desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional do 
aluno. Professores e alunos usam ferramentas como o Moodle para disponibilizar e receber tarefas e trabalhos. 
Também usam redes sociais como Twitter e Facebook, para gerenciar conteúdo. E embora essa ferramentas au-
xiliem na comunicação entre alunos e professores, com exceção do moodle, não são ferramentas desenvolvidas 
com a finalidade de compartilhar conhecimento acadêmico. A implementação desse projeto possibilita a criação 
de uma Rede Livre bem como uma base de dados com informações pertinentes a realidade do grupo. Dessa 
forma, o desenvolvimento de projetos se volta a resolver problemas reais de seu cotidiano. 
OBJETiVOs: Com o desenvolvimento deste trabalho espera-se que a formação de grupos de pesquisa aconteça 
de forma natural, reunindo pessoas de diferentes campus e áreas de pesquisa. Também será possível trabalhar 
melhor os conteúdos vistos em aula, identificando as dificuldades de aprendizado do grupo, através de seus in-
teresses. Essas interações não devem substituir a realização das dinâmicas em grupo com a assistência estudantil, 
mas vem para complementar estas conversas. Qualquer dado, qualquer informação só poderá ser entendida , 
por nós, se nosso nível de conhecimento assim o permitir. Por isso começamos a aprender qualquer assunto 
pelas noções elementar e aos poucos vamos evoluindo. É assim que o processo de aprendizado se dá, para que 
possamos criar bases do conhecimento. (TADEU CRUZ). Analisando essas informações podemos trabalhar 
com a  gestão o conhecimento, criando links e relacionamentos, dessa forma auxiliando o aluno a encontrar 
assuntos de seu interesse. 
METOdOLOGiA: A primeira etapa do projeto realizou-se uma pesquisa de campo reunindo principais Auto-
reses nas áreas de Redes e Análise de Redes Sociais, Gestão do Conhecimento, incluindo também referencias a 
atual discussão sobre Redes Livres. Na segunda parte, o desenvolvimento de um protótipo que permita a troca 
de arquivos por parte de seus usuários. Com o protótipo em funcionamento, realizar apresentações aos alunos, 
promovendo o uso da ferramenta e distinguindo os conceitos de Rede Social e Mídia Social, separando rede e 
ferramenta. Durante a terceira parte, já com o sistema em funcionamento, realizar a coleta de informações e 
análise de informações coletando dados pertinentes. Através do uso de ferramentas informáticas compreender 
melhor o tipo de dinâmica das interações entre os vários elementos da comunidade, densidade da rede, o grau de 
centralidade dos atores, o grau de inclusividade e ofereceu-nos uma perspectiva dos papéis dos atores e grupos 
na rede. 
REFEREnCiAs: Watts, Duncan J. Seis Graus de Separação : a evolução da ciência de redes em uma era conec-
tada. São Paulo: Leopardo, 2009. CRUZ, Tadeu. Gerência do Conhecimento. 2ed. Rio de Janeiro : E – papers, 
2007. GONÇALVES , Wesley N. Caminhadas Determinísticas em Redes Complexas Aplicadas em Visão Com-
putacional. 2010. Exame de Qualificação do titulo de Mestre ( Ciência da Computação e Matemática Compu-
tacional. USP, São Carlos, 2010. Redes livres. Disponível em, http://www.redeslivres.org.br/ . Acesso em 20 de 
maio de 2014. 

nTÍTULO: Alertando sobre a Invasão à Rede

nORiEnTAdOR: Daniel Alvarez de Mello Buarque Ribeiro 

nAUTOREs: Júlia Vieira de Castro, Eduarda Ramé Passos e João Victor Lima de Faria 

PROBLEMA: A invasão de computadores, assim como a contaminação destes com malwares e spywares tor-
nou-se tão comum que a grande parte das pessoas sequer nota as deficiências causadas na máquina, ou preferem 
apenas ignorar, sem tomar conhecimento da importância e do perigo destes ataques que podem infectar um 
computador e que poderiam ser quase totalmente evitados com uma série de cuidados, possíveis inclusive para 
leigos em computadores, no entanto não há divulgação de um material informativo completo para divulgação 
dessas informações. 
JUsTiFiCATiVA: A falta de um material compacto e de divulgação sobre o assunto que engloba proteção de 
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redes, assim como prevenção, manutenção e formas de proceder para identificar códigos maliciosos que buscam 
prejudicar o usuário não é encontrado facilmente, e por vezes possui uma linguagem incomum para um usuário 
não muito entendido nesta área de conhecimento, diferentemente dos alunos do curso de informática que estão 
mais habituados com o linguajar utilizado nestes casos, assim como mais inteirados sobre os prejuízos e proce-
dimentos que envolvem estas ações, dessa forma evidentemente mais aptos para buscar corrigir estes problemas 
de mau uso da rede, possibilitando assim que estes possam adaptar e divulgar material para que independente do 
conhecimento do usuário, este consiga se inteirar do assunto e garantir um uso mais seguro da rede. 
OBJETiVOs: Visto que como alunos do curso integrado de Informática, possuímos certo conhecimento sobre 
o assunto, o objetivo deste projeto será formar um material online e educativo, de fácil aceso para a comunidade 
em geral, com uma linguagem simples e textos que expliquem e exemplifiquem alguns códigos mal intenciona-
dos que podem se aproveitar da falta de conhecimento e ingenuidade do usuário, fazendo com que a conscien-
tização e o conhecimento sobre este problema reduza o número preocupante de máquinas que são infectadas 
diariamente, por vezes de forma drástica. 
METOdOLOGiA: O método utilizado para que seja possível alcançar os objetivos já descritos compreende uma 
pesquisa sobre as mais diversas formas de contaminação de máquinas por meio da rede, com base em conteúdo 
aprendidos em sala de aula e contando com o auxílio do professor orientador criaremos um site, pondo em prá-
tica conhecimentos já adquiridos ao longo do curso, que ficará disponível para qualquer um que tenha interesse 
no assunto, tentando simplificar ao máximo todo o assunto e com a participação na MOCITEC ficaria mais 
fácil fazer a divulgação deste trabalho, incentivando os visitantes da mostra a visitarem o site ao compreenderem 
a necessidade de bem utilizar a rede por meio da apresentação feita pessoalmente pelos membros do projeto. 
REFEREnCiAs: Techtudo-Confira sete dicas para proteger sua rede de Internet sem fio. Disponível em: 
<http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2013/11/confira-sete-dicas-para-proteger-sua-rede-
-de-internet-sem-fio.html> Acesso em: 09/06/2014 Oficina da Net - Dicas para proteger sua rede Wi-Fi. Dis-
ponível em: <http://www.oficinadanet.com.br/post/12327-dicas-para-proteger-sua-rede-wi-fi> Acesso em: 
17/06/2014 TP Link - Como proteger minha rede sem fio utilizando uma senha WPA-PSK/WPA2-PSK no 
ROTEADOR WIRELESS N TP-LINK?. Disponível em: <http://www.tp-link.com.br/article/?faqid=256> 
Acesso em:20/06/2014 Guia do PC - Como proteger sua rede sem fio (Wi-Fi). Disponível em: <http://www.
guiadopc.com.br/dicas/35746/como-proteger-sua-rede-sem-fio-wi-fi.html>. Acesso em: 25/06/2014. 

nTÍTULO: Apoio e suporte de educação tecnológica em tecnologias assistivas 

nORiEnTAdOR: Rafael Rodrigues Bastos 

nAUTOREs: Vitoria Vasconcellos da Luz e Andressa Flores Vasques 

PROBLEMA: O sucesso de alunos com deficiência pode ficar comprometido pela falta de recursos e soluções 
que os auxiliem na superação de dificuldades funcionais no ambiente da sala de aula e fora dele. É o que se ob-
serva nas escolas, a partir das situações e necessidades específicas destes alunos, cujo aprendizado e a realização 
de atividades próprias da rotina escolar junto com toda a turma são desafiadores para eles, seus familiares, colegas 
e professores. Os recursos e as alternativas disponíveis são considerados caros e pouco acessíveis para todos. Por 
isso, torna-se necessário disseminar esse conhecimento e fomentar a produção de tecnologias assistivas. Neste 
contexto este projeto visa desenvolver soluções simples utilizando diversas modalidades de recursos tecnológi-
cos. 
JUsTiFiCATiVA: O uso da informática e de seus subprodutos em todas as atividades da sociedade, princi-
palmente no trabalho e no lazer, é cada vez maior. Faz-se necessário o desenvolvimento de novas tecnologias 
para garantir o acesso à comunicação e à informação, às pessoas com algum tipo de deficiência. As tecnologias 
assistivas permitem que pessoas com diversos tipos de comprometimento: sensoriais, físicos, cognitivos, al-
cancem os computadores e possam utilizá-los, valendo-se dos benefícios que eles oferecem. Existem soluções 
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artesanais que dão condições às pessoas com grandes comprometimentos chances de utilizar o computador em 
suas atividades cotidianas. Tais soluções podem ser criadas e, em alguns casos, já estão disponíveis nos sistemas 
operacionais modernos através das opções de acessibilidade, faltando apenas treinamento e orientação de uso 
dessas ferramentas. 
OBJETiVOs: A proposta deste projeto é fornecer ações em Tecnologia Assistiva, potencializando o acesso das 
Pessoas com Deficiência (PCD), em especial, aquelas com algum alteração motora, numa perspectiva mais inclu-
siva. Incentivando os alunos a utilizarem a tecnologia para o desenvolvimento de produtos, soluções e serviços, 
que trabalhem para inclusão social e educacional de PCDs. Orientando assim para a melhoria da formação destes 
alunos nas áreas de recursos técnicos em Tecnologia Assistiva, fornecendo um programa de apoio e suporte à in-
clusão, traduzindo em um conjunto de ações que visam promover a inclusão social e educacional da PCD. Desta 
forma, o projeto visa o desenvolvimento de uma prancha de comunicação alternativa baseada em software livre. 
METOdOLOGiA: Inicialmente foi selecionado um assistido, atendido pela APAE – Bagé, com limitações mo-
toras, previamente avaliadas pelo fisioterapeuta. Baseado no perfil do selecionado para fazer parte desse projeto, 
será desenvolvida a ferramenta da maneira que melhor atenda as carências desse assistido. Além do desenvolvi-
mento da ferramenta, os bolsistas realizarão o treinamento para utilização do software junto ao assistido e sua 
família e mensalmente aplicarão um questionário avaliando a evolução do assistido quanto ao uso dos recursos 
tecnológicos desenvolvido. 
REFEREnCiAs: A Ata de constituição do CAT com a descrição completa de suas atribuições pode ser acessada 
em http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/dpdh/corde/comite_at.asp COOK, A.M. & HUSSEY, S. M. (1995) 
Assistive Technologies: Principles and Practices. St. Louis, Missouri. Mosby - Year Book, Inc. PORTUGAL. 
SNRIPD – Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência. Disponível em 
http://www.snripd.pt/default.aspx?IdLang=1 

nTÍTULO: Aprendendo Inglês com Métodos Recreativos

nORiEnTAdOR: Maurício da Silva Escobar 

nCOORiEnTAdOR: Carla de Aquino 

nAUTOREs: Emanuelle Silveira Soares, Lucas Silva Ennes e Leonardo Leite da Silva 

PROBLEMA: Entre milhares de idiomas existentes no mundo, sendo o inglês atualmente a língua predominante. 
No Brasil, apenas 5% das pessoas falam fluentemente o inglês. Esses números são pequenos para um idioma 
tão importante. Com a globalização e as ofertas de empregos no exterior cada vez melhores, é fundamental 
que estes números cresçam cada vez mais. Segundo pesquisas, há dois fatores que dificultam o aprendizado do 
inglês, sendo eles: O ensino tardio do idioma, pois as pessoas deveriam iniciar o estudo do inglês ainda quando 
crianças, antes dos 10 anos, pois esse é o período do processo de aquisição de vocabulário e linguagem. Falta de 
convivência com a língua inglesa, considerando que, normalmente, as pessoas tem aulas de inglês, mas não tem 
nenhum contato com a língua fora da sala de aula. 
JUsTiFiCATiVA: A criação deste projeto tem como principal justificativa, a aplicação dos conhecimentos adqui-
ridos ao longo do curso Técnico de informática. Escolhemos desenvolver o aplicativo para a plataforma android 
pelo fato das crianças hoje em dia estarem mais acostumadas a jogar em dispositivos portáteis do que em PCs, o 
que provavelmente nos permitirá atingir um público maior, mas isso não nos impede de criar versões para outras 
plataformas no futuro. O número de crianças que tem acesso a tablets e smartphones só cresce, e essas mesmas 
crianças vivem na “era da internet”. Como sabemos, a maior parte da internet é composta por fontes em inglês, 
portanto decidimos criar um aplicativo que gere oportunidade de conhecimento para mais crianças, para que 
não fiquem acorrentados a sites em português enquanto há muito mais informação lá fora. Já existem projetos 
semelhantes ao nosso, sendo Duolingo o mais famoso e mais avançado que conhecemos, mas o grande diferen-
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cial será o método de ensino focado em um público infantil, que se incentivado, o interesse surgirá facilmente. 
OBJETiVOs: Desenvolver um aplicativo para Android no formato de um jogo, que contribua de forma ampla 
no aprendizado da língua inglesa para crianças de 6 a 11 anos através de métodos recreativos. O objetivo princi-
pal do aplicativo será despertar o interesse nas crianças, para que eles saibam como pode ser divertido aprender 
uma nova língua. Os objetivos específicos são: Pesquisar e estudar sobre métodos recreativos a serem utilizados. 
Estudar qual a melhor maneira de estruturar o jogo. Estudo das tecnologias de desenvolvimento. Estudar sobre 
as técnicas de usabilidade. Projetar as interfaces gráficas do aplicativo. Realizar um estudo de caso em uma escola 
da região. 
METOdOLOGiA: Com o projeto já previamente estruturado e compreendido, passando pela fase de levanta-
mento de requisitos e definição do método, serão realizadas pesquisas científicas a cerca do assunto em questão, 
assim como obter dicas e informações indispensáveis para o desenvolvimento da possível problemática relatada 
em pesquisas de campo, realizadas com o público alvo. A segunda etapa consiste na escolha das melhores téc-
nicas de aprendizado, assim como a maneira que este fará a integração com o aplicativo. Feito isso, inicia-se a 
etapa de estudo teórico da linguagem de programação, visando construir um código que consiga abranger todas 
as necessidades do projeto de acordo com a pesquisa anteriormente realizada com o público alvo. Depois de 
concluída a etapa de construção do aplicativo, serão realizados testes com o objetivo de detectar possíveis erros 
de código e realizar melhorias para o adequado funcionamento do jogo, mantendo constante contato com o 
público alvo para que o aplicativo possa atender todas as necessidades das crianças. Uma vez certificado que o 
código está adequadamente funcional, terá inicio a etapa de ajustes e testes iniciais. Essa primeira versão será 
voltada para a divulgação na Mostra de Ciência e Tecnologia do Campus Charqueadas – MOCITEC 2014. 
REFEREnCiAs: ESTEVES, Ana Laura. A importância de aprender inglês na infância. Disponível em:< http://
familia.com.br/a-importancia-de-aprender-ingles-na-infancia>. Acesso em: 15 Abr.2014. GONÇALVES, Re-
jane. A necessidade de incentivar a aprendizagem da língua inglesa desde a infância. Disponível em: <http://
www.faculdadedondomenico.edu.br/novo/revista_don/artigo2_ed2.pdf>. Acesso em: 15Abr.2014. ALBINO, 
Vanessa. Inglês: dificuldades no processo de aprendizagem. Disponível em: <http://www.portalsatc.com/
site/artigos.php?i_conteudo=15771&titulo=Ingl%C3%AAs:%20dificuldades%20no%20processo%20de%20
aprendizagem>. Acesso em: 15 Abr.2014. TUDOCELULAR. Os melhores aplicativos para aprender inglês. 
Disponível em: <http://www.tudocelular.com/android/apps/melhores-apps-para-aprender-ingles_t73.html>. 
Acesso em: 26 Jun.2014. AMORIM, Maíra. Brasileiros não sabem falar inglês: apenas 5% dominam o idioma. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/emprego/brasileiros-nao-sabem-falar-ingles-apenas-5-
-dominam-idioma-6239142>. Acesso em: 15 Abr.2014. 

TiTULO: Babel - Sistema Auxiliar de Comunicação para Deficientes Auditivos

ORiEnTAdOR: Daniel Alvarez de Mello Buarque Ribeiro

AUTOREs: Laura Alma Sampaio Moraes da Costa e Lídia Pacheco

PROBLEMA: A invenção da linguagem, tanto escrita quanto falada, é uma das maiores manifestações da inteli-
gência e criatividade humana. A língua é a principal forma de expressão em qualquer sociedade. Porém a conver-
sação não é tão simples para aqueles que possuem algum tipo de necessidade especial. De acordo com Censo rea-
lizado pelo IBGE em 2010, 9.7 milhões de brasileiros apresentam algum grau de surdez. E embora já existam no 
mercado ferramentas que podem facilitar a comunicação de pessoas com necessidades especiais. Como os leitores 
de tela feitos para deficientes visuais, ou vocalizadores que são recursos eletrônicos de gravação de mensagens. A 
quantidade de produtos para deficientes auditivos é muito escassa. 
JUsTiFiCATiVA: Deficientes auditivos muitas vezes se sentem excluídos do convívio social, afinal não é todo 
mundo está apto a se comunicar através da linguagem de libras. Para tornar essa comunicação possível, muitas 
vezes é necessário transmitir aquilo que foi dito de forma escrita. Sendo assim nos sentimos motivados a buscar 
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novos métodos para facilitar a interação de pessoas portadoras desta deficiência com o resto da sociedade. Geran-
do assim uma maior inclusão, e até mesmo melhor qualidade de vida, para aqueles que possuem alguma carência 
auditiva. Seria interessante para essas pessoas a existência de um sistema adequado para realizar a transformação 
de voz em texto de forma simultânea 
OBJETiVOs: Objetivos Gerais: • Facilitar a comunicação com pessoas portadoras de necessidades especiais. • 
Desenvolver um meio para melhorar a conversação entre pessoas que possuem algum grau de surdez e os demais. 
• Capturar a voz durante as conversações e disponibilizar aquilo que foi dito em forma de texto. Objetivos Espe-
cíficos: • Gerar um software que tenha esta função. • Gerar um sistema funcional, que apresente uma interface 
simples e que de fato ajude estas pessoas. • Transmitir este software em forma de aplicativo. • Disponibilizar o 
aplicativo para download em um site. 
METOdOLOGiA: Pretendemos fazer com que todos aqueles que podem se beneficiar com este software con-
sigam acessa-lo em forma de um aplicativo. Que seria disponibilizado para download gratuitamente em um site. 
Este site também deve possuir uma seção informativa sobre o uso do aplicativo, que se chamará Babel. Qualquer 
pessoa que possua um aparelho smartphone com este aplicativo poderá receber, durante uma conversação, tudo 
aquilo que tenha sido dito de forma escrita simultaneamente. Como se fosse uma legenda em tempo real. O de-
senvolvimento do projeto será dividido em etapas. Começaremos aprofundando nossas ideias com uma etapa de 
pesquisa. Depois disso será gerada uma conclusão geral. A partir desta conclusão iremos decidir se será possível 
implementar o projeto neste momento. Caso optemos pela implementação imediata o projeto será gerado e pas-
sará por uma fase de testes, caso contrário ele continuará sendo desenvolvido para que a implementação ocorra 
futuramente. O grupo terá como coordenador o professor Daniel Alvarez de Mello Buarque Ribeiro. As alunas 
Laura Alma Costa e Lídia Pacheco apresentaram as funções de pesquisa e programação. 
REFEREnCiAs: QUEIROZ, Antonio Marco de. Navegação Via Teclado e Leitores de Tela. In: Acessibilidade 
Legal. Disponível em < http://acessibilidadelegal.com/33-leitores.php . > Acesso em: 27/06/2014 NADAL, 
Paula. Programas e materiais que ajudam na inclusão de surdos. In: Revista Escola. Disponível em < http://re-
vistaescola.abril.com.br/formacao/programas-materiais-inclusao-deficientes-auditivos-613076.shtml. > Acesso 
em: 27/06/2014 SARTORETTO, Maria Lúcia e BERSCH, Rita. O que é a comunicação alternativa? In: Assis-
tiva Tecnologia e Educação. Disponível em < http://www.assistiva.com.br/ca.html. > Acesso em: 27/06/2014 
QUEIROZ, Antonio Marco de. Censo 2010 do IBGE - Pessoas com deficiência. In: Bengala Legal. Disponível 
em < http://www.bengalalegal.com/censo-2010. > Acesso em: 27/06/2014 PEREIRA, Ademar Batista. Censo 
2010 do IBGE - Pesquisa desenvolvida na UENP poderá auxiliar na comunicação entre surdos e ouvintes. In: 
Nota 10. Disponível em < http://www.nota10.com.br/Conteudos-detalhes Nota10_Publicacoes/2430/ferra-
menta_podera_auxiliar_na_comunicacao_entre_surdos_e_ouvintes. > Acesso em: 27/06/2014 FIGUEIRAS, 
Lucia Vilela Leite. Outros programas (softwares) para deficientes visuais. In: Saci. Disponível em < http://saci.
org.br/?modulo=akemi&parametro=6576.> Acesso em: 27/06/2014 

nTÍTULO: Criando histórias, mudando vidas

nORiEnTAdOR: Tiago Baptista Noronha 

nCOORiEnTAdOREs: Iara Cecília da Rosa Ribeiro e Fábio Luís da Silva Santos 

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

PROBLEMA: A cada dia que passa, a internet nos possibilita acesso a mais informações, mas poucas têm como 
finalidade estimular a criatividade nas crianças, para que desde o início de sua aprendizagem escolar, tenham con-
tato com ferramentas que as estimulem. Atualmente possuir criatividade é essencial segundo o Portal da Editora 
Mackenzie: “Criatividade é inegavelmente uma ação inerente da à realidade contemporânea. Discutirmos pro-
blemas e tentativas de solução nos dias de hoje, seja no ambiente científico, seja no social, remete a identificação 
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de recursos potenciais do ser humano e, consequentemente, valorização da criatividade”. Porem desenvolver 
esta qualidade tem sido umas das principais dificuldades, já que apesar do número significativo de conteúdos 
disponibilizados, apenas uma pequena parte tem como foco resolver este problema, auxiliando o público infantil 
estimular a aprendizagem utilizando a internet. A internet funciona como fonte ilimitável de alternativas para 
que o ser humano crie novos produtos, que implicitamente, buscam melhorar a qualidade de vida. Se a capaci-
dade criadora for estimulada nas pessoas desde a infância, quando se tornarem adultas, existe a possibilidade das 
mesmas estarem mais bem preparadas para diferentes situações que possam encontrar em suas vidas, como por 
exemplo, a competição no mercado de trabalho. Atualmente a habilidade criativa é muito cobrada, e se alguns 
indivíduos adultos tiverem ausência dessa característica podem vir a enfrentar dificuldades para resolver desafios, 
tanto no trabalho quanto na vida pessoal. 
JUsTiFiCATiVA: A habilidade das pessoas em lidar com situações problemáticas é essencial na vida, e para que 
desenvolvam, é imprescindível que tenham criatividade por meio da imaginação, já que as duas “andam” juntas. 
Outro fator importante é capacidade de trabalhar em grupo, sendo essas, qualidades fundamentais para se en-
contrar soluções diante de desafios, e ainda, para a troca de conhecimento. Em virtude desta exigência e outras, 
surge à necessidade de que as pessoas desenvolvam esta aptidão desde a infância, através de ferramentas que as 
ajudem no seu desenvolvimento. Desta forma, refletindo sobre estas questões, resolvemos desenvolver um site 
onde as crianças podem criar suas próprias histórias, por meio de imagens e texto. Segundo o neurocientista ame-
ricano Jonah Lehrer a criatividade não está relacionada com genética ou sorte, está ao alcance de qualquer pessoa. 
Mas para que seja obtida é importante treiná-la e que não há momento melhor que a infância para ampliar esta 
potencialidade. Considerando que as experiências deste período da vida enriquecem a capacidade das crianças 
para se tornarem adultos criativos. No momento que criarem suas histórias por meio do site, as crianças farão 
a conexão entre imaginação e o trabalho em equipe. O resultado terá para elas um valor afetivo diferenciado, 
pois, não irá ser uma história como as outras das quais elas conheçam, será uma criação da própria criança tendo 
assim, um significado maior em sua vida. Quando a criança tem uma boa ligação com artes, estudos de Buenos 
Días Creatividad realizados pela Fundação Botín da Espanha, relatam que acima de 17,6% terá uma boa vida 
adulta, conseguindo obter uma imaginação mais avançada. Ao contrário na maioria das vezes, poderá deixar a 
desejar na vida adulta, necessitando de ajuda financeira ou assistência pública. Portanto, nosso programa ajudará 
a construir e visar um futuro para esta criança, de maneira que a mesma nem perceberá, pois será de um jeito 
dinâmico e um tipo de lazer. 
OBJETiVOs: OBJETIVO GERAL É a partir da infância que começamos a desenvolver nossa mente, onde 
somos capazes de construir histórias, fantasias, sonhos. Por este motivo, o maior objetivo desse projeto é per-
mitir que a criança obtenha um instrumento para o estímulo da sua imaginação. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Utilizar o programa para auxiliar no desenvolvimento do rendimento escolar das crianças; -Estimular as crian-
ças para que utilizem a criatividade em sua vida; -Facilitar a interação da criança com ferramentas pedagógicas 
digitais; -Fornecer subsídios para os professores trabalharem a imaginação e criatividade dos alunos; -Melhorar a 
qualidade de vida com o uso da criatividade na resolução de problemas; - Desenvolver a capacidade de trabalhar 
em grupo. 
METOdOLOGiA: Iniciaremos o estudo do projeto realizando uma pesquisa bibliográfica para melhor análise 
das dificuldades das crianças em relação à ferramenta a ser criada. A pesquisa será restrita a crianças, que estão 
inseridas na escola entre as séries Jardim 1 e 2 e as primeiras séries do ensino fundamental, a mesma será reali-
zada na cidade de Charqueadas com alunos da escola Maria de Lourdes. Depois da análise inicial, começaremos 
o desenvolvimento do site. Ele será dividido em duas partes: um local para o desenvolvimento das histórias e 
outro para o armazenamento dessas histórias quando estiverem terminadas. As duas partes serão apresentadas 
de forma clara ao usuário. Para a construção do site serão usadas as linguagens de programação: HTML, CSS, 
JAVASCRIPT e PHP, e linguagem de manipulação de dados: SQL. E o mesmo será hospedado em um servidor 
web para que possa ser acessado de qualquer local. Os usuários ao acessarem a página online, serão convidados 
a criarem sua historia. Em cada etapa encontrarão varias opções para escolherem o que desejam, para monta-la. 
Para esta montagem farão opção por personagens, cenários, eventos, textos. Todas essas opções que o usuário 
visualiza estão gravadas no banco de dados que está armazenado no servidor web, com o uso das linguagens 
PHP e SQL, que são solicitadas e mostradas na tela. Na última etapa do site serão coletadas e unidas todas as 
informações das etapas anteriores, que foram escolhidas pelas crianças durante sua navegação no site, para que 
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seja estruturada a história. Depois desta etapa serão oferecidas as alternativas de salvá-la no site para ler online ou 
salvar no computador, imprimi-la e ouvi-la. A construção do layout e será baseado na analise das pesquisadoras, 
de acordo com as necessidades do nosso publico alvo: as crianças. A proposta é de que se use muitas cores, já 
que são mais atrativas para crianças e estimulantes para elas. Esse layout será realizado utilizando as linguagens 
HTML, CSS E JAVASCRIPT. 
REFEREnCiAs: LUBART, Tood. Psicologia da criatividade. Artmed Editora, 2007. GUEDES, Sílvia Marina. 
150 Idéias para o trabalho criativo com crianças. 5ª Edição. Papirus Editora, 2002. GALLO, José Edurdo. A Cria-
tividade Na Literatura Infanto Juvenil. Arte & Ciência Editora. São Paulo. SOARES, Wallace. PHP 5 – Conceitos, 
programação e integração. Editora Erica, 2005. CONVERSE, T; PARK, J. PHP a Bíblia. Editora Campus-Else-
vier, 2003. 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. 
SILBERSCHATZ, K. “Sistema de Banco de Dados”, 3ed, São Paulo: Makron Books, 1993. GUIMARÃES, C. 
C. “Fundamentos de Bancos de Dados: Modelagem, Projeto e Linguagem SQL”, Campinas: Editora da Uni-
camp, 2003. http://porvir.org/porpensar/estudo-mostra-importancia-da-criatividade-na-infancia/20121210 
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/tint/article/viewFile/5007/3820 http://revistaplaneta.terra.
com.br/secao/ciencia/atalhos-da-criatividade- http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/02/pensamento-
-divergente-improviso-e-insight-definem-criatividade.html http://escoladecriatividade.com.br/2014/02/mate-
ria-do-fantastico-ser-ou-nao-ser-criativo/ http://angelitascardua.wordpress.com/forcas-do-carater/a-felicida-
de-e-a-criatividade/ http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/15689/000688614.pdf?sequence=1 
http://www.jn.pt/125Anos/default.aspx?Distrito=Viana%20do%20Castelo&Concelho=Viana%20do%20
Castelo&Option=Interior&content_id=31092624 http://repositorio.esepf.pt/bitstream/handle/10000/614/
TM_PE_CATIACARVALHOANEXOS_2012.pdf?sequence=3 http://www.jn.pt/125Anos/default.
aspx?Distrito=Viana%20do%20Castelo&Concelho=Viana%20do%20Castelo&Option=Interior&content_
id=31092624 http://www.scielo.br/pdf/reben/v56n4/a28v56n4.pdf  

nTÍTULO: Easy Party: Uma rede social de festas em suas mãos

nORiEnTAdOR: Bianca de Oliveira Ruskowski 

nCOORiEnTAdOR: Luis Felipe Zeni 

nAUTOREs: Eduardo Rocha Fernandes e Iago Leone Veiga Maitelli 

PROBLEMA: Quando se fala em diversão, ou sair da rotina, logo se imagina uma festa. Festas são para muitas 
pessoas uma boa maneira de se divertirem, se relacionarem com outras pessoas e saírem da rotina comum. Isso 
torna as festas muito importantes para a vida de um ser humano, pois festejar algo, ou simplesmente ir em uma 
festa, são ações na maioria das vezes com a intensão de se divertir, cada pessoa com seu jeito e estilo. Porém 
algumas pessoas deixam de ir em festas por alguns motivos, como não achar uma festa que combine com seu 
estilo e personalidade, não saber informações suficientes sobre a festa desejada, não saber quem vai a festa ou até 
mesmo nem saber que existem festas na região onde a pessoa se encontra. Festas não podem apenas serem en-
contradas em casas noturnas, onde normalmente as festas não tem um estilo específico. Existem festas por todos 
os lugares e de todos os estilos, basta um grupo de pessoas alugarem um lugar ou até mesmo disponibilizarem 
um espaço para ali fazerem uma festa. Porém, essas festas podem não conseguir divulgações como as das casas 
noturnas, o que acaba tornando o público alvo limitado aos amigos e conhecidos dos organizadores, deixando 
de fora pessoas que poderiam ter o interesse na festa. Existem festas para todos os tipos de gostos e estilos e 
com certeza é uma maneira muito eficaz de se divertir que não pode ser deixada de lado por falta de informação, 
tanto das pessoas, como das festas. 
JUsTiFiCATiVA: Após notarmos uma dificuldade em encontrar aplicativos que nos possibilitassem encontrar 
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festas dos mais variados estilos na nossa região com facilidade, decidimos criar o aplicativo Easy Party. Mas não 
apenas criar um simples buscador de festas, como os que tem no mercado, e sim, um aplicativo inovador na 
função de encontrar festas com diversas outras utilidades para o usuário. A ideia é proporcionar uma rede social 
de festas, algo que não existe no mercado dos aplicativos. A final, festas são momentos de pura diversão que não 
podem ser deixados de lados por um motivo qualquer, e ter um aplicativo que proporciona um ótimo ambiente 
para as pessoas encontrarem, divulgarem e interagirem em eventos de festas facilitará muito para aqueles que 
gostam de festas, pois irão encontrar tudo o que precisam saber de uma festa em um aplicativo no seu Smar-
tphone. 
OBJETiVOs: O aplicativo tem como principais objetivos, facilitar que as pessoas encontrem festas com seus 
gostos e estilos musicais na sua região e que as pessoas interajam entre si nos eventos das festas para combinarem 
alguma coisa, ver quem vai a tal festa ou quem está na festa, pois utilizou o serviço “chekin” do aplicativo. Além 
disso, temos como objetivo específico, possibilitar aos organizadores de festas, grandes ou pequenas, que possam 
divulgar suas festas para todos os usuários do aplicativo, assim, facilitará que as informações sobre uma futura 
festa alcancem um público maior. 
METOdOLOGiA: Escolhemos a plataforma Android para desenvolver o aplicativo pelo nosso conhecimento 
na linguagem Java, pela facilidade de desenvolvimento e teste dessa plataforma e pela grande abrangência que 
o sistema operacional tem no mercado de dispositivos móveis. A escolha do tema para o aplicativo foi decidida 
após notarmos que encontrar festas com um gosto e estilo musical especifico, as vezes se torna difícil, pois quan-
do se procura uma festa, muitas vezes só o que se acha são as festas de grandes casas noturnas, que na maioria de 
suas festas, não tem um estilo musical específico. Antes de desenvolver nosso aplicativo, elaboramos uma pesqui-
sa e analisamos todos os aplicativos com função semelhante no mercado e notamos que nenhum dos aplicativos 
consegue alcançar um grande número de usuários. A partir desta análise, tivemos algumas ideias inovadoras para 
o nosso aplicativo conseguir alcançar um grande número de usuários. A inovação começa pelo o chat de cada 
evento festivo para as pessoas interagirem através do aplicativo com as pessoas que irão a festa, também iremos 
implementar opção de dar “chekin” na festa e a opção do organizador da festa divulgar facilmente sua festa 
através do aplicativo, sem ser necessário pessoas terem que divulgar o evento. Para poder criar esse aplicativo 
com essas e as demais utilidades, estamos implementando as APIs do Google, Facebook e Foursquare (Swarm), 
APIs ambas gratuitas que são de extrema importância no nosso projeto, cada uma com seu fim específico mas 
que estamos unindo todas juntas no aplicativo para conseguir chegar ao resultado inovador que esperamos que 
o aplicativo chegue. 
REFEREnCiAs: A importância da festa para o homem Capra em sua obra às conexões ocultas (2002, s.n) já di-
zia: “A capacidade marcante do nosso planeta é a capacidade intrínseca de sustentar a vida”. O que quer dizer que 
desde seus primórdios o Homem vive para sustentar sua vida social mesmo com as adversidades de um mundo 
onde sustentar uma vida social se tornou cada vez mais difícil para quem trabalha. Festas são consideradas ma-
nifestações de tradição cultural pelo seu grande potencial de integração e diversão. Octávio Paz (1984, p. 32) diz 
que a “sociedade comunga consigo mesma na festa e, graças a ela, o mexicano comunga com seus semelhantes 
e com os valores que dão sentido a existência”. Exaltando a capacidade de uma festa, seja ela o estilo que for, de 
criar um espaço para ali fortalecer e criar relações sociais. O tempo que se passa em uma festa serve para deixar 
de lado todas aquelas preocupações do dia a dia que todos têm, é um momento para simplesmente curtir e nada 
mais. Visão dos Sociólogos Para Durkheim, a festa tem acima de tudo uma função de libertar de divertir as pes-
soas, proporcionando interação e exaltação das pessoas. Rousseau e Michelet seguem na mesma linha, afirmando 
que a festa seria uma produção espontânea da sociedade, uma renovação periódica da sociedade. Já Mauss cita 
o exemplo do o Verão e o Inverno dos esquimós. No Verão, os esquimós trabalham muito, têm pouco contato 
com os demais, assim, acabam se dispersando. No Inverno, eles se juntam e retomam todo o tempo perdido tra-
balhando e suas relações sociais com muitas festas. Para Freud, a festa é um excesso permitido, se for estipulado. 
Se não, ele considera festa uma desordem, uma oposição à vida social comum que ele classifica, divide, separa. É 
importante ressaltar o que sociólogos que viveram há um bom tempo atrás já pensavam sobre festas. 
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nTÍTULO: Guia Braille – Sistema Web para Auxilio dos Deficientes Visuais no Aprendizado 
de Braille

nORiEnTAdOR: Mauricio Escobar 

nAUTOREs: José Felipe Rodrigues Serpa, Lucas Pedreira da Silveira e Pietro de Almeida 
Lopes  

PROBLEMA: O método tradicional encontrado nas escolas de ensino de Braille, em geral, consiste de fazer com 
que o deficiente visual aprenda a simbologia decorando o padrão de pontos. Esse método explora apenas o sentido 
do tato, onde o deficiente visual precisa tentar identificar caracteres Braille e/ou sequências de caracteres impressas 
em um papel, porém o aprendizado é lento, se tornando, em alguns casos, maçante (SCHMIDT, 2013). Aprender 
Braille explorando concomitantemente os sentidos mais aguçados de um deficiente visual, tato e audição, em uma 
plataforma interativa e mais autônoma, provavelmente seja mais interessante. Dado o problema do baixo índice de 
deficientes visuais que possuem conhecimento sobre o Braille e a dificuldade no aprendizado, foram desenvolvidas 
algumas ferramentas – que são softwares de computador – de ensino da simbologia, porém, contemplam apenas 
pessoas que não possuem deficiência visual, deixando de fora a grande lacuna de deficientes visuais que não sabem 
o Braille e que necessitam de ferramentas desse tipo. Os softwares são: Braille Virtual (BRAILLE VIRTUAL, 
2014) e Aprendibraille (D`OARK, 2014). Tais ferramentas possuem a mesma metodologia, que consiste do ensino 
através da visão, onde o usuário decora a simbologia através de sua visualização – o que as torna inviáveis para os 
deficientes visuais. Através das análises realizadas e da constatação do baixo índice de deficientes visuais que sabem a 
simbologia Braille, uma questão deve ser levantada: será possível que um software de ensino de Braille desenvolvido 
especificamente para deficientes visuais possa contribuir para o aumento do índice de alfabetização na simbologia? 
JUsTiFiCATiVA: Segundo Nacir Abdala “O homem se faz livre por meio do domínio da palavra”. A capaci-
dade do indivíduo de se expressar através da palavra é essencial para seu desenvolvimento cultural e intelectual, 
pois, com tal habilidade, consegue acessar e registrar informações mais precisas e elaboradas. (ABDALA, 2014). 
Infelizmente, para os deficientes visuais, o processo de aprendizado do “domínio da palavra” é muito mais com-
plexo. Segundo a Federação Nacional dos Cegos dos Estados Unidos, apenas 10% das crianças cegas americanas 
sabem o Braille. Esse baixíssimo índice ocorre pelo fato de não existir um número significativo de professores 
qualificados para lecionar, além de existirem conceitos errados sobre o Braille (DORINA, 2014). Para que o defi-
ciente visual possa ter domínio da leitura e da escrita, deve, antes de mais nada, aprender o alfabeto na simbologia 
Braille. Esse processo de alfabetização não é fácil, pois requer métodos específicos e um profissional extrema-
mente competente e dedicado. O processo ocorre de uma maneira muito lenta e requer paciência, dedicação e 
empenho de ambos os lados, tanto do aluno quanto do professor (GUTJALER, 2014). Existem diversos fatores 
que prejudicam na alfabetização e na usabilidade do sistema Braille. O primeiro é o contato tardio do deficiente 
visual com a leitura e escrita. O segundo é que o Braille não é algo usual na rotina das pessoas, por esse motivo, 
o estudante com deficiência visual precisará embarcar em um mundo novo e totalmente desconhecido. E o ter-
ceiro é que a metodologia de ensino é demasiadamente cansativa (GONÇALVES; FERREIRA, 2014). 
OBJETiVOs: Analisando as opções de métodos e softwares voltados para o ensino de Braille existentes atual-
mente, constatou-se que é possível desenvolver uma solução que otimiza o aprendizado de Braille, especifica-
mente para as pessoas que mais precisam, que são as com alto grau de deficiência e as realmente cegas. Nesse 
contexto, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver um ambiente web para auxílio do deficiente visual no 
aprendizado de Braille. Os objetivos específicos são: • Estudo da simbologia Braille; • Desenvolvimento de um 
sistema web para ensino de Braille, utilizando as linguagens HTML, CSS e JavaScript; • Tornar o ambiente web 
adaptado para os deficientes visuais, através de instruções sonoras; • Estudo, desenvolvimento e confecção de 
um tutorial sobre um método de adaptação de um teclado comum para a simbologia Braille; • Realizar testes para 
obtenção de resultados acerca do projeto. 
METOdOLOGiA: Primeiramente, será feita uma pesquisa bibliográfica sobre o tema central, que são os deficien-
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tes visuais. Após a obtenção de dados suficientes sobre o tema, iniciará o segundo passo, que é o desenvolvimento 
prático do projeto. O desenvolvimento prático será feito no campus do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de 
Charqueadas e consiste da criação de um protótipo que, neste caso, é um software de computador. Para o de-
senvolvimento do software serão usadas linguagens de programação e marcação web, tais como: HTML, CSS, e 
JavaScript. Na primeira etapa de desenvolvimento será usada a linguagem de marcação HTML para desenvolver a 
estrutura do site. A parte de estilização do site através das folhas de estilos cascata CSS ocorrerá paralelamente com 
o desenvolvimento de elementos estruturais e funcionais, ou seja, ocorrerá durante todo o desenvolvimento do 
software. Quando a parte anterior for concluída, iniciará a etapa lógica da aplicação, onde será utilizada a linguagem 
de programação web JavaScript. Essa linguagem será usada, principalmente, para fazer com que o programa faça 
determinado procedimento quando o usuário fizer determinada ação. Nesta etapa será feita a adaptação do sistema 
para os deficientes visuais e o desenvolvimento de métodos interativos para praticar o Braille. Paralelamente com a 
etapa de desenvolvimento lógico do site que foi anteriormente descrita, iniciará a etapa de adaptação de um teclado 
comum para o Braille. Após isso, será feito um tutorial para ensinar o processo para os usuários. Após o término do 
desenvolvimento de todas as etapas anteriormente estipuladas, serão feitos alguns testes funcionais do software. De-
pois de feitos os testes será possível dizer que o software estará em uma etapa satisfatória. Uma vez que o programa 
se encontre em tal nível de desenvolvimento, terá suas funcionalidades mantidas e será atualizado periodicamente 
com expansões de novos jogos interativos, visando diversificar o mecanismo de aprendizado. 
REFEREnCiAs: ABDALA, N. Concepções de Leitura e de Escrita. Disponível em: < http://www.educacional.
com.br/articulistas/outrosEducacao_artigo.asp?artigo=artigo0069>. Acesso em: março de 2014. BRAILLE VIR-
TUAL. Para aprender Braille na Internet. Disponível em: <http://www.braillevirtual.fe.usp.br/pt/index.html>. 
Acesso em: março de 2014. BRAILLE VIRTUAL. Sobre o Braille. Disponível em: <http://www.braillevirtual.fe.usp.
br/pt/index.html>. Acesso em: março de 2014. D`oark, H. Aprendibraille - Software de Auxílio a Portadores de 
Baixa Visão . Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=J5hqzyHokoY>. Acesso em: março de 2014. 
DORINA. Nos EUA a maioria das crianças cegas não sabe ler o Braille. Disponível em: <http://www.fundacaodo-
rina.org.br/blog/2010/02/nos-eua-maioria-das-criancas-cegas-nao-sabe-ler-braille/>. Acesso em: março de 2014. 
GLOBO. 23,9% dos brasileiros declaram ter algum deficiência, diz IBGE. Disponível em: <http://g1.globo.com/
brasil/noticia/2012/04/239-dos-brasileiros-declaram-ter-alguma-deficiencia-diz-ibge.html>. Acesso em: março de 
2014. GONÇALVES, J.C.S; FERREIRA, H.M. Deficiência visual: desafios de uma alfabetização em Braille. Dispo-
nível em:< http://perquirere.unipam.edu.br/documents/23456/36602/Deficiencia_visual_desafios_de_uma_al-
fabetizacao_em_Braille.pdf>. Acesso em: março de 2014. GUTJALER, N.I.S. Estratégias do ensino de Alfabe-
tização. Disponível em: <http://proavirtualg28.pbworks.com/w/page/18670719/ESTRAT%C3%89GIAS%20
DO%20ENSINO%20DE%20ALFABETIZA%C3%87%C3%83O>. Acesso em: março de 2014. IBC. A Crian-
ça Deficiente Visual e seus Pais. Disponível em:<http://www.ibc.gov.br/?itemid=107>. Acesso em: março de 
2014. IBC. O Sistema Braille. Disponível em:< http://www.ibc.gov.br/?itemid=477>. Acesso em: março de 2014. 
SCHMIDT, Marcelo Bernard. Proposta de Solução Integrada para a Leitura em Braille. Santa Catarina: Itajaí, 2013. 

nTÍTULO: GVirtual - Assistente Virtual de Corridas para Deficientes Visuais 

nORiEnTAdOR: Tiago Baptista Noronha 

nCOORiEnTAdOR: Sandro Moraes de Barros 

nAUTOREs: Mariana Karaim Silveira de Souza, Rafael Nascimento Leite e Guilherme Vieira Bertollo 

PROBLEMA: O problema geral encontrado, e o qual o aplicativo explora sua resolução, é a necessidade de 
existir um atleta guia para atletas deficientes visuais. Identificamos que existe um ganho no psicológico muito 
alto em relação a autonomia dos atletas a partir do momento que deixam de depender de uma pessoa auxiliar 
para exercer a atividade imposta (ADD, 2014). Outro problema existente que envolve o atleta guia e que pode 
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ser relacionado ao desempenho surge no momento em que o guia impõe uma velocidade inferior a seu atleta 
deficiente visual e faz com que o mesmo obtenha um baixo rendimento na desenvoltura de sua velocidade, uma 
perca de equilíbrio e de desempenho na atividade. 
JUsTiFiCATiVA: O atletismo para deficientes visuais é um dos esportes mais praticados no Brasil por portado-
res de deficiências físicas. A primeira participação do Brasil em Paraolimpíadas ocorreu em 1972 e desde então 
suas participações e conquistas vêm aumentando a cada ano mais. Estima-se que o esporte é praticado por 10% 
dos deficientes visuais do Brasil. Esse número cresce cada vez mais devido as melhorias na qualidade de vida que 
o esporte oferece. Nos aspectos físicos e motores, traz como vantagem uma melhoria na condição cardiovascular 
dos participantes, a aprimoração da força, da agilidade, da coordenação motora, do equilíbrio e do repertório 
motor. No aspecto social, proporciona a integração com pessoas portadoras e não portadoras de deficiências, 
mostra uma nova imagem do deficiente para a sociedade, mostrando seu potencial. No aspecto psicológico, traz 
melhorias quanto a autoconfiança e a autoestima do atleta. Infelizmente, o esporte ainda traz algumas limitações 
que prejudicam o ganho nos aspectos psicológicos e físicos. Nas categorias B1 e B2, onde o atleta deficiente 
visual corre com um atleta guia, podem ocorrer perdas de velocidade, agilidade e equilíbrio devido ao foto de os 
dois atletas estarem com as mãos conectadas. Ainda temos também uma perda, no aspecto psicológico, que diz a 
respeito da independência do atleta. Observando esses problemas surgiu a ideia da criação de um aplicativo que 
substitua o atleta guia, fazendo com que o esporte gere ainda mais melhorias. 
OBJETiVOs: O objetivo principal desta aplicação é auxiliar deficientes visuais na prática de atletismo, em ativi-
dades como provas de pista (velocidade, meio fundo, fundo e revezamento), de salto (em distância, em altura e 
triplo), de arremesso (de peso, de disco e de dardo), de rua (maratonas) e combinadas (pentatlo). Para que isso 
ocorra, desenvolveremos um aplicativo capaz de guiá-los em um percurso de prova de atletismo, agindo como 
um atleta guia, porém sem percas no desemprenho. Após o desenvolvimento, será promovido um evento espor-
tivo para a divulgação da aplicação. 
METOdOLOGiA: Inicialmente, será feito um estudo sobre as tecnologias assistivas. Serão pesquisadas as me-
lhores formas tecnológicas de envolver os futuros usuários do sistema, para que se disponha de toda e da melhor 
tecnologia existente hoje em dia e para que sejam atendidas as necessidades dos usuários. Também será feita 
uma pesquisa sobre a deficiência visual dentro e fora do esporte, onde serão vistas as necessidades dos diferentes 
níveis de deficiência e, posteriormente, como se dá o papel do guia em eventos de atletismo. Nessa parte da pes-
quisa, seremos auxiliados e guiados pelo Prof. Sandro Moraes de Barros. Após essa primeira parte de pesquisa, 
realizaremos um estudo mais aprofundado dos módulos de um dispositivo Android acessíveis por meio de pro-
gramação (e.g. GPS, E/S, acelerômetro). Em junho, será iniciado o desenvolvimento do aplicativo, tendo como 
primeira etapa a aquisição de localização pelo GPS do aparelho. Posteriormente, será desenvolvido um módulo 
capaz de obter a localização e mostrá-la na tela. A terceira etapa do desenvolvimento será a junção do módulo 
de armazenamento de dados com o módulo de leitura do GPS, constituindo assim, um sistema capaz de gravar 
uma trajetória realizada por um atleta não deficiente. Paralelamente, será desenvolvido o modo Guia de operação, 
no qual o sistema coletará as informações de localização do atleta não deficiente (guia) durante o percurso que 
será feito e depois será comparado com os dados do próprio percurso, para que seja criada uma rota para o atleta 
deficiente. Caso o atleta deficiente visual esteja se distanciando do percurso, será avisado por meios sonoros no 
fone de ouvido. Por ser o módulo mais completo do sistema, o Modo Guia será desenvolvido em três meses por 
todos os alunos. Para garantir a eficácia do projeto, serão executados testes pelos alunos. 
REFEREnCiAs: Souza, Paulo Cordeiro de; Bruel, Maria Rita; Atletismo para Deficiente Visual. Disponível em: 
<http://www.periodicos.unc.br/index.php/agora/article/viewFile/130/208>. Acessado em maio de 2014. 
Lyra, Marcos Júlio; Paraolimpíadas. Disponível em: <http://www.coladaweb.com/educacao-fisica/paraolim-
piadas>. Acessado em maio de 2014. Silva, Ivana Marta da; Atletismo para Deficiente Visual. Disponível em: 
<http://portaliniciaoparadesportiva.blogspot.com.br/p/atletismo-para-deficiente-visual.html>. Acessado em 
maio de 2014. Revista Digital. A iniciação no atletismo para pessoas cegas e com baixa visão. Disponível em: 
<http://www.efdeportes.com/efd75/cegas.htm>. Acessado em maio de 2014. Associação Desportiva para De-
ficientes. F.A.Q. Esporte Adaptado. Disponível em: <http://www.add.org.br/faq.asp#.U6t9__ldWgs>. Acessa-
do em maio de 2014. 
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nTÍTULO: HandCoach - O software de análise e resolução tática para handebol 

nORiEnTAdOR: Walter Júnior Bicca 

nCOORiEnTAdOREs: Bianca Ruskowski e Luis Zeni 

nAUTOREs: Pedro Nakamura Scharlau Vivas Vieira 

PROBLEMA: Nas últimas décadas, a evolução tecnológica tem trazido inúmeras possibilidades e funcionali-
dades para a vida cotidiana, tornando a tecnologia uma peça fundamental na rotina humana e estando sempre 
presente para estar a serviço das necessidades pessoais, operacionais e profissionais das pessoas em geral, haven-
do inclusive áreas e setores que se desenvolveram largamente após implementarem técnicas e conhecimentos 
informatizados orientados às necessidades de um dado setor, ou seja, implementações do gênero tornaram-se 
vitais e importantíssimas para qualquer desempenho de alto nível. O campo da Educação Física é só um dos 
diversos campos beneficiados pelo constante desenvolvimento de novas tecnologias na Informática e áreas ad-
jacentes, inclusive, sendo estas indispensáveis para qualquer esporte a nível profissional e que esteja interessado 
em alta performance para seus atletas, existindo diversos softwares e relacionados cujo foco passa pela análise de 
desempenho (scouting), análise tática, preparação física, estudo do movimento humano, entre outras – tudo isso 
visando a constante evolução da execução das atividades propostas e adequando-se aos mais variados esportes. 
A partir dessa crescente necessidade do desporto em geral, pensou-se em adaptar-se tal necessidade ao esporte 
escolar, nesse caso a nível médio, de forma a tornar possível a aliança entre tecnologia e a prática esportiva nas 
escolas. A fim de garantir uma maior eficiência ao software imaginado, escolheu-se exclusivamente um esporte: 
o handebol – um dos mais praticados nos colégios, assim como o futebol, o basquete e o vôlei. Nisso, viu-se o 
questionamento: como aliar, de maneira prática e pertinente às tecnologias e conhecimentos disponíveis, infor-
mática e handebol de forma a contribuir positivamente para a performance de seus atletas e treinadores? 
JUsTiFiCATiVA: O Handebol é um dos esportes mais populares do Brasil e está sempre presente, assim como 
o futebol, o basquete e o vôlei, em competições escolares pelo país inteiro. Logo, aliando a popularidade de tal 
desporto à evolução tecnológica que culminou no boom de dispositivos móveis – tais como tablets -, identificou-
-se a demanda de um software móvel para análises e resoluções táticas visando à satisfação das necessidades 
apresentadas por treinadores do supramencionado esporte – nesse caso, à nível escolar. Para tanto, com a pos-
sibilidade de desenvolvimento de tecnologias a partir das funcionalidades proporcionadas pela linguagem de 
programação Java – como o framework para interações com banco de dados Hibernate - e suas aplicabilidades 
ao sistema operacional móvel Android, surgiu a ideia do aplicativo HandCoach, o software de análise e resolução 
tática para handebol. Tal aplicação tem em vista auxiliar os treinadores do esporte na tabulação de dados das 
partidas (scouting) e na formulação de suas táticas, assim como também facilitar a apresentação das supracitadas 
aos jogadores antes e durante as partidas, tornando o tablet uma espécie de prancheta eletrônica e, consequente-
mente, proporcionando ações positivas na aplicação de tecnologias orientadas ao esporte à nível escolar. 
OBJETiVOs: A Informática tem a capacidade de facilitar operações e funções que cumprimos e é sempre 
pertinente utilizarmos de suas tecnologias para constantemente mecanizarmos alguns dos procedimentos que 
fazemos de forma a torna-los mais práticos e eficientes. Dispositivos móveis em geral – nesse caso, tablets com 
android – são uma das ferramentas de fácil acesso e alta praticidade que podemos utilizar de forma a nos auxiliar 
em nosso cotidiano e funções profissionais. Visando a prática desportiva de Handebol, o aplicativo HandCoach 
terá como um de seus objetivos a substituição de métodos desatualizados e apresentação de alternativas as for-
mas existentes para o cumprimento de certos procedimentos importantíssimas para os treinadores do esporte. A 
ideia principal do HandCoach é que este possa ser utilizado como uma prancheta eletrônica onde se poderá criar 
animações de táticas e jogadas para demonstração aos jogadores antes, durante e depois das partidas ou mesmo 
em treinamentos, tendo também a função de auxiliar a análise de desempenho dos jogadores – o scouting -, fun-
cionando também como um software de análise de desempenho que poderá dar informações estatísticas sobre 
os jogadores de suas equipes aos técnicos. 
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METOdOLOGiA: Considerando-se o envolvimento do aplicativo planejado com a área de Educação Física e 
o esporte handebol, o principal método utilizado para o levantamento de requisitos e objetivos para a aplicação 
veio a partir de entrevistas com professores da área e que tenham interesse no esporte, utilizando-se, como 
pergunta primordial, o problema da pesquisa: como aliar, de maneira prática e pertinente às tecnologias e conhe-
cimentos disponíveis, informática e handebol de forma a contribuir positivamente para a performance de seus 
atletas e treinadores? A partir daí, a arquitetura do software tem sido pensada para satisfazer, dentro do coerente e 
possível, as necessidades apresentadas pelos professores entrevistados da área, utilizando-se para tal informações 
disponíveis em livros e internet para que se conclua a programação do aplicativo de forma satisfatória. 
REFEREnCiAs: LECHETA, Ricardo R. Google android: aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis 
com o android SDK. 2.ed. São Paulo: Novatec, 2010. 608 p. MELO, Rogerio Silva de. Esportes de quadra. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Sprint, 2001. 170 p. MILANI, Andre. Mysql: guia do programador. Sao Paulo: Novatec, 2006. 
397 p. ISBN 8575221035 

nTÍTULO: Incentivar hortas orgânicas com o Smartphone

nORiEnTAdOR: Bianca de Oliveira Ruskowski 

nCOORiEnTAdOR: Luis Felipe de Araújo Zeni 

nAUTOREs: Luan Lima da Silva e Gabriel Merino Duarte 

PROBLEMA: Os agrotóxicos são produtos de natureza química que surgiram na primeira guerra mundial eram 
usados como armas. Após o final da guerra, os agrotóxicos passaram a ser utilizados na agricultura para com-
bater pragas das plantas em geral. No entanto, muitos destes agrotóxicos são nocivos a nossa saúde e a vida útil 
do solo onde são depositados. Atualmente, se prolifera a ideia do plantio orgânico, no qual, são cultivadas frutas, 
hortaliças e legumes sem nenhum, ou pouquíssimos produtos químicos. A maioria da população compra seus 
vegetais em redes de varejo e, muitas vezes, não tem conhecimento dos malefícios desses produtos. Nos últimos 
anos, muitas pessoas têm questionado este tipo de produção, optando pelo consumo de produtos orgânicos. 
Então como fazer para incentivar e auxiliar, tanto os jovens quanto os mais experientes, a cultivarem o próprio 
alimento e assim ter uma melhora na sua saúde? A motivação deste projeto surge com a intenção de estimular e 
auxiliar o plantio caseiro destas hortas orgânicas. As hortas orgânicas consistem no cultivo de alimentos sem o 
uso de agrotóxico e de maneira ecologicamente correta, ou seja, sem degradação do solo. Com as hortas casei-
ras, poderá existir uma melhora da qualidade dos produtos consumidos, desde o sabor até a redução dos riscos 
de doenças mais graves, que, algumas vezes, são resultados do uso exagerado de agrotóxicos. Neste sentindo, 
o projeto será o desenvolvimento de um aplicativo para a plataforma Google Android que auxiliará o cultivo 
de hortas em casas e apartamentos. Será utilizada a linguagem de programação: Java. No aplicativo os usuários 
poderão trocar experiências de cultivo dos vegetais, e quando o usuário começar a plantar, o aplicativo lhe avisará 
a hora de regar, adubar, colher, etc. 
JUsTiFiCATiVA: A produção convencional utiliza uma quantidade enorme de agrotóxico, queremos demons-
trar a importância da produção caseira de vegetais, hortaliças e ervas para uma vida mais saudável por meio desde 
projeto. Escolhemos desenvolver um projeto relacionado à produção alternativa, pois notamos como a maioria 
das pessoas não se importa e nem questiona de onde vem o que consomem e os que querem mudar esse método 
convencional de obter o alimento, não sabe como fazê-lo ou não possui tempo para cultivar da forma correta. 
Por meio deste projeto pessoas descobriram uma nova maneira de tratar o alimento, trazendo assim maior qua-
lidade de vida. Faremos este projeto utilizando-se da tecnologia Android que é a mais utiliza em Smartphones 
atualmente, proporcionando um alcance maior do público jovem. 
OBJETiVOs: -Desenvolver um aplicativo Android, voltado para o cultivo de pequenas hortas. -Utilizar lingua-
gem padrão Android (Java), com um Banco de Dados MySQL, e um servidor Linux, com alguns scripts em 
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PHP. -Incentivar o plantio orgânico em casas e apartamentos. -Desenvolver um aplicativo de fácil utilização com 
interface voltada para o público jovem, sem perder o padrão da Google Apps. - Conter no aplicativo pontuação 
para cada horta, a fim de criar uma “competitividade” entre os usuários, assim, incentivando ao máximo no cul-
tivo das hortas caseiras e proporcionando um aspecto lúdico. 
METOdOLOGiA: Para o desenvolvimento deste projeto, iniciamos realizando uma revisão bibliográfica sobre a 
utilização de hortas orgânicas, uso demasiado de agrotóxicos, a nocividade desses elementos para a saúde do solo 
e humana. Prosseguimos com a leitura de alguns artigos sobre os padrões mais utilizados para o desenvolvimen-
to e os sistemas operacionais mais utilizados para Smartphones. A plataforma escolhida para desenvolvimento 
do projeto foi Google Android®, pelo fato de ser a plataforma mais utilizada no Brasil, de acordo com a pesqui-
sa mais recente da empresa BI Intelligence, realizada em Dezembro de 2013. Segundo eles, a plataforma Android 
dominava 73% do mercado mundial de Smartphones. A linguagem de programação padrão usada no projeto 
será Java, linguagem de programação nativa da plataforma Android. Após o término do desenvolvimento téc-
nico do projeto, serão feitas pesquisas com usuários comuns para avaliar a efetividade do projeto desenvolvido 
até então, caso os usuários tenham alguma dificuldade de interação com o software, serão realizados ajustes para 
tornar o software mais simples e mais eficiente possível para o usuário. 
REFEREnCiAs: http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/plantio-sem-agrotoxico/ http://
cienciahoje.uol.com.br/noticias/2012/12/menos-agrotoxicos-nas-plantacoes http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1983-40632011000400006 http://www.tudocelular.com/google/noticias/
n34113/Google-endurece-regras-apps-maliciosos-play-store.html http://www.contraosagrotoxicos.org/index.
php/noticias/agrotoxicos/224-coquetel-de-agrotoxicos-ingerido-no-consumo-de-frutas-e-verduras-pode-cau-
sar-alzheimer-e-parkinson-revela-estudo -Criando Terra no IEE: espaço modelo de compostagem, horta orgâ-
nica e educação ambiental / Professor Responsável: Prof. Dr. Adolpho José Melfi / Equipe Executora Rosana 
de Cássia de Oliveira Oba (IEE/USP)/ Henrique CalloriKefalás (Mest.Procam-IEE/USP)/ Clara Camargo 
(Mest. Procam-IEE/USP). 

nTÍTULO: Jogos Digitais para a Educação

nORiEnTAdOR: Renato Schneider Rivero Jover 

nCOORiEnTAdOREs: Daniel Alvarez de Melo Buarque Ribeiro e Thiago de Azevedo 
Dorneles 

nAUTOR: Rafael Oleques Nunes 

PROBLEMA: A geração atual de estudantes do Ensino Básico, caracterizadas como jovens “nativos digitais”, 
desde a tenra idade estão lidando com a tecnologia. Em suas mãos, eles têm tablets, IPad, IPod, IPhone, celulares 
com joguinhos e computadores (note ou netbooks e computadores desktop), sem contar o tradicional videoga-
me, enfim, a tecnologia se faz muito presente. Por outro lado, não é raro os mesmos assistirem aulas tradicionais 
e expositivas, com textos e esquemas estáticos, entrando em contradição com o seu mundo digital, muito mais 
interativo. Uma possível consequência é o desinteresse pelo ensino, notória em alguns casos, nos quais as turmas 
e o professor estão em velocidades diferentes. 
JUsTiFiCATiVA: O mundo digital é interativo, requerendo atitudes do sujeito e a sala de aula, para se tornar 
mais eficiente, deve se aproximar da realidade do estudante. Uma aula de Geografia, por exemplo, pode ser 
conduzida pelo professor que relate com propriedade sobre um determinado país, apoiado por fotografias. En-
tretanto, o sujeito estará passivo e, consequentemente, dispersar-se-á na aula, mais seduzido pelo mundo digital. 
Coibir ou desencorajar o uso de tecnologia digital vai na contramão do progresso, portanto é necessário que a 
escola adeque-se com a realidade dos estudantes que está acolhendo. No exemplo dado, ainda que um vídeo 
sobre o país seja passado, o estudante continuará passivo. Um jogo digital, por outro lado, possibilita o estudante 



119Charqueadas, RS, dezembro de 2014.
Coordenadoria de Pesquisa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

AnAis dA Viii MOCiTEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSUL – Câmpus Charqueadas

a vivenciar a experiência que o professor propõe. Através do jogo, motivado em vencê-lo ou em fazer a melhor 
pontuação possível, ele buscará as informações e o aprendizado. Além disso, o jogo possibilita que os estudantes 
encarem os desafios no seu ritmo. 
OBJETiVOs: Desenvolver jogos digitais voltados ao ensino-aprendizagem de todas as disciplinas da Educação 
Básica, com ênfase no Ensino Fundamental. Oferecer ao professor um repertório lúdico digital. Convidar o 
docente a aplicar jogos em sala de aula. Ouvir as demandas dos professores das redes públicas estadual e muni-
cipal da região carbonífera. Sugerir planejamento e metodologia voltados para a iniciativa do estudante e à sua 
pro-atividade. Proporcionar uma vivência aos estudantes que seja sintonizada com a realidade digital do século 
XXI. Contribuir para a formação de jovens com conhecimentos científicos em nível de Ensino Fundamental e 
competências adequadas para a sociedade atual. 
METOdOLOGiA: A equipe é formada por quatro profissionais que, embora atuem cooperativamente, subdi-
videm-se em apoio pedagógico, design, apoio técnico e desenvolvimento. O apoio pedagógico é o elo entre a 
equipe e as escolas, registrando e analisando as demandas dos professores. O profissional de design é o respon-
sável pela fácil interatividade e ergonomia dos jogos. O profissional de apoio técnico tem a missão de pesquisar 
e propor tecnologias para o desenvolvimento de jogos. O desenvolvedor, estudante de Informática, fará a pro-
gramação dos jogos digitais para a educação. Está sendo, na época em que este projeto foi inscrito na Mocitec, 
um jogo para a alfabetização e outro para a compreensão de equações matemáticas do 1º grau. A expectativa do 
projeto é a de desenvolver até dez jogos digitais no final do ano de 2014. Quando houver três jogos prontos, as 
escolas serão chamadas para conhecerem o trabalho e as demandas dos professores serão ouvidas. Dessas de-
mandas, novos jogos digitais surgirão. Os jogos, a medida que concluídos e testados, serão fornecidos para o pro-
fessor, juntamente com um plano de aula e de avaliação para que seja aplicado em sala de aula. O professor terá a 
responsabilidade de retornar a este grupo de trabalho a avaliação de seus estudantes (em forma sintética), como 
contrapartida do trabalho, que não tem qualquer tipo de cobrança financeira. Todos os jogos serão disponibi-
lizados, futuramente, em um repertório para download e objetiva-se a disponibilidade on-line, com um acesso 
mediante um cadastro gratuito para professores de escolas públicas dos nove municípios da região carbonífera. 
REFEREnCiAs: BERLESSI, M. S. Aulas diferentes fazem diferença no aprendizado dos(as) alunos(as). 2011. 
38 p. TCC (Graduação) – Instituto de Biociências – Licenciatura em Biologia. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre – RS. CABRAL, A. O Mundo Fascinante do Jogo. 1. ed. Lisboa: Editorial Notícias, 
2002. GRANDO, R. C. O jogo e suas possibilidades metodológicas no processo ensinoaprendizagem da mate-
mática. 1995. 194 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Estadual 
de Campinas. Campinas - SP. GRANDO, R.C. O conhecimento matemático e o uso de jogos na sala de aula. 
2000. 224 f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Estadual de Campinas. 
Campinas - SP. JOVER, R. S.R. Matemática Financeira no Ensino Médio: um Jogo para a Simulação. 2014. 153 
f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Porto Alegre – RS. KISHIMOTO, T. M. O Jogo e a Educação Infantil. PERSPECTWA. 
Florianópolis, 1994, UFSC/CED, NUP, n. 22. KISHIMOTO, T. M. (org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a 
educação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1999. KISHIMOTO, T. M. (Org.). O brincar e suas teorias. 1. ed. São Paulo: 
Thomson Learning, 2002. OLIVEIRA, L. P.; SCHIMIGUEL, J. Ensino de Matemática Financeira com Uso 
de Agentes Pedagógicos e Jogo Interativo Auxiliado por Objeto de Aprendizagem. In: Encontro de Produção 
Discente PUCSP. Cruzeiro do Sul, 2012. RIBEIRO, K.L; SOUZA, S.P. Jogos na Educação Infantil. 2011. 46 p. 
TCC (Graduação). Escola Superior de Ensino Anísio Teixeira. Serra. TRAMONTINI, L. Propostas Pedagógicas 
Alternativas: Resistência dos Alunos. 2010. 35 f. TCC (Graduação). Instituto de Biociências. Licenciatura em 
Biologia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre - RS. 
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nTÍTULO: Meu Controle Diário

nORiEnTAdOR: Bianca de Oliveira Ruskowski 

nCOORiEnTAdOR: Luís Felipe Zeni 

nAUTOREs: Letícia de Souza Santos e Gabrielle Rodrigues 

PROBLEMA: Um grande problema que a população vem enfrentando nos dias de hoje são as dívidas, que faz 
com que fique cada vez mais fácil de adquirir alguma e aumente o risco de se envidividar. Os diversos meios de 
parcelamentos e seus grandes limites em banco vêm aumentando a procura da população para as dívidas e isso 
acaba fazendo com que o consumo seja feito exageradamente sem nenhum controle. Algumas exceções sempre 
ocorrem, pois encontramos algumas pessoas que tentam manter o controle, mas, ainda assim, é um trabalho 
difícil e cheio de detalhes ter que calcular todo o mês o quanto se gastou e manter o controle das finanças sem 
nenhum auxilio. 
JUsTiFiCATiVA: O Tema escolhido “O aumento das dívidas da população brasileira” ou mais propriamente 
dito “controle de finanças” surgiu pelo fato de ver o meu pai controlando as finanças de casa. O trabalho desen-
volvido por ele ao anotar tudo e não receber nenhum retorno e/ou dica por isto motivou o surgimento deste 
projeto. Ao pensar, no projeto do TCC, lembrei desta dificuldade e percebemos que este momento poderia ser 
útil para desenvolver uma solução para uma questão cotidiana. Assim exercer esta tarefa, teremos a oportunida-
de de facilitar a vida de muitas pessoas que possuem o hábito de realizar o controle financeiro de suas casas ou, 
justamente que, por falta de tempo, nem realizam isto. A leitura de alguns artigos também mostraram que o en-
dividamento da população é um problema geral e, por isso, fundamental pensarmos alternativas para a educação 
financeira das pessoas. 
OBJETiVOs: Desenvolver um Aplicativo tem como ideia principal controlar os gastos financeiros dos usuários 
que se utilizarão do mesmo. Fazendo um controle sobre: -Suas despesas fixas. -Seus Gastos extras. -Informar o 
usuário como andam suas finanças. -Orientar o mesmo sobre o que deve ser feito para se economizar. -Mostrar 
um gráfico sobre seus gastos totais. -Informa dicas para se manter um vida tranquila. Com o este aplicativo a 
ideia é passar a praticidade para a sociedade, para quem tem o hábito de controlar suas finanças e para quem 
pretende começar este controle. 
METOdOLOGiA: Os métodos utilizados serão: A linguagem de programação PHP: utilizada propriamente 
para criação de páginas webs. Um Banco de dados, para coletar as informações dos usuários cadastradas na 
página web e armazenar as mesmas sem ocorrer perda de dados. Funções matemáticas: para calcular os gastos 
fixos e extras dos usuários, podendo assim realizar uma proporção de tudo e examinar em qual atividade o mes-
mo está “esbanjando” demais ou até mesmo economizando de forma correta. Será necessários gerar gráficos 
com a linguagem PHP para mostrar ao usuário as relações de datas e o quanto seus consumos melhoraram ou 
decaíram. E Coletando todos estes dados serão gerados dicas de como manter uma vida financeira tranquila, em 
quais casos se devem economizar e como economizar. 
REFEREnCiAs: O artigo “De onde vem o endividamento feminino? Construção e validação de um mode-
lo PLS-PM” escrito por LARISSA DE LIMA TRINDADE, MARCELO BRUTTI RIGHI E KELMARA 
MENDES VIEIRA. [2012], apresenta os motivos pelo qual levam as mulheres a se endividarem. Ressaltando 
alguns pontos que levam a população a seu consumo exagerado, as suas causas e suas consequências. O artigo 
“O capital e a armadilha da dívida” escrito por PAUL SINGER. [2011], apresenta as armadilhas que os levam 
as dívidas, como: seus efeitos, como são feitos os financiamentos, citando algumas ideias e teorias escritas por 
outros autores nos mostrando algumas ações que são utilizadas para fazer com que a população se endivide. 
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nTÍTULO: MyCam - Você podendo cuidar de que você ama

nORiEnTAdOR: Luis Felipe de Araujo Zeni 

nCOORiEnTAdOR: Bianca de Oliveira Ruskowski 

nAUTOR: Jessé Luis Silveira 

PROBLEMA: Hoje índices envolvendo crianças agredidas em escolas ou até mesmo em sua casa está aumen-
tando segue os índices abaixo: A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que em 2002, cerca de 53.000 
crianças entre os 0-17 anos de idade foram vítimas de homicídio; Em 16 países em desenvolvimento analisados 
no âmbito de um Inquérito Mundial sobre Saúde realizado nas escolas, a percentagem de crianças em idade es-
colar que afirmaram ter sido vítimas de bullying (intimidação) verbal ou física na escola nos 30 dias anteriores à 
entrevista oscilava entre os 20% em alguns países e 65% noutros; Outro problema de maus tratos que podemos 
observar é maus tratos a idosos. No Brasil, a população de idosos registrou um aumento proporcional na última 
década, passando de 9,1% do total em 1999 para 11,3% em 2009, dados divulgados pelo IBGE. Projeções esta-
tísticas da Organização Mundial da Saúde – OMS aponta que o período de 1975 a 2025 será a era do envelheci-
mento, a população de idosos no país crescerá 16 vezes colocando o Brasil no ranque da sexta população idosa 
do mundo, ou seja, mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos ou mais. O ritmo de crescimento tem 
sido sistemático e consistente, esta tendência se manterá segundo Pesquisa Nacional por Amostra por Domi-
cílio – PNAD 2011. Muitos destes idosos acabam em lar de idosos pois seus parentes não podem cuidar deles, 
outros pagam pessoas para cuidar destes idosos dentro de suas casas pensando ser mais seguro e está mais bem 
cuidados, mas essas pessoas não sabem o que ocorre em sua casa quando não estão em casa, é ai que ocorre os 
maus tratos a idosos, sem eles saberem. 
JUsTiFiCATiVA: Vendo muitas vezes na televisão casos de idosos e crianças sendo agredidas dentro de suas 
próprias casas, e também casas sendo saqueadas em época de ferias, pude perceber a necessidade de algum sof-
tware que monitorasse e local e acusasse o que aconteceu realmente no local e podendo identificar agressores 
e até mesmo saqueadores facilitaria o trabalho da policia ao identificar um criminoso. Acredito que o aplicativo 
vai ajudar muitas pessoas no seu descanso nas ferias pois sabemos que quando estamos longe de casa ficamos 
preocupados, pensando como está nossa casa, com o aplicativo facilita o monitoramento do local, ou até mesmo 
podemos monitoras escritório pode saber se alguém pegou algum tipo de documento importante ou furtou 
algum objeto. 
OBJETiVOs: O objetivo do projeto, é de um aplicativo que possa se comunicar com uma câmera instalada para 
o monitoramento de sua casa, ou até mesmo uma webcam instalado em um computador, possibilitando que o 
usuário possa cuidar e controlar o seu filho ou até mesmo verificar se sua casa está em bons cuidados quando 
está no trabalho, em viagem até mesmo em um passeio. O objetivo do aplicativo é dar facilidade para o usuário 
controlar o seu escritório ou casa, com o aplicativo o acesso ao monitoramento do local fica mais fácil possibi-
litando denúncias. 
METOdOLOGiA: O aplicativo MyCam, desenvolvido na plataforma Android, tem como principal método 
fazer a comunicação de uma webcam com o android, mostrando a imagem para o usuário. O aplicativo tem uma 
função que avisa o usuário se ouve algum tipo de alteração no cenário, em caso de o usuário estiver em viagem e 
deixar sua casa sozinha, o aplicativo fica tirando fotos em um intervalo de tempo e comparando com a anterior, 
se tiver algum tipo de diferença ele vai enviar uma notificação no aparelho informando que ouve algum tipo de 
movimentação no cenário. 
REFEREnCiAs: Acessado em 27/05/2014: http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/mapa-da-violencia-
-contra-jovens/ Acessado em 27/05/2014: http://www.idoso.df.gov.br/noticias/item/2090-viol%C3%AAncia-
-contra-a-pessoa-idosa.html Acessado em 18/06/2014: http://www.grupounica.com.br/reconhecimento/ca-
mera-diminui-violencia-nas-escolas/20140313093008_U_834 Acessado em 23/06/2014: http://www.otempo.
com.br/cidades/monitoramento-policial-diminui-viol%C3%AAncia-em-escolas-1.377014. 
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nTÍTULO: MyHealth - Aplicativo em plataforma Android para auxílio no controle de 
indicadores corporais e atividades físicas

nORiEnTAdOR: Luis Felipe de Araújo Zeni 

nCOORiEnTAdOR: Bianca de Oliveira Ruskowski 

nAUTOR: João Pedro Berton Palharini 

PROBLEMA: Uma das consequências do desenvolvimento econômico desenfreado do nosso país é o aumento 
no índice de doenças causadas pelo sobre-peso e cardíacas, um exemplo é a análise da ocorrência de mortes por 
problemas coronários no Norte e Nordeste do país, realizado entre 2000 e 2010 por estudantes da PUC-PR, nú-
mero de crescimento diretamente proporcional à renda per capita das regiões em questão, conforme registrado 
pelo IBGE. Diversos especialistas afirmam que a incidência de problemas de saúde poderia ser reduzida com a 
prática de exercícios físicos frequentes, conforme citado frequentemente por profissionais de saúde e compro-
vado em pesquisas de diversos países realizadas desde 1995 e publicadas no banco de dados MEDLINE. Outro 
fator importante é a realização frequente de exames de rotina, pois nos permite analisar diversos fatores do cor-
po de maneira geral. Foi comprovado, principalmente em casos de câncer, que ao detectar doenças em estágios 
iniciais através de simples exames, como o exame citológico no caso de câncer de colo de útero, o tratamento 
é muito mais simples e a chance de cura, muito maior. E, apesar de todos os benefícios proporcionados pelas 
atividades físicas, ainda vemos um número muito alto de pessoas que não praticam qualquer tipo de esporte e 
nem sequer caminham regularmente. Um indicador dessa inatividade pode ser o constante aumento no tráfego 
de carros nas ruas, que mostra o quanto a população prefere utilizar veículos até mesmo em pequenos desloca-
mentos ao invés de caminhar. É importante frisar também, que, apesar de tantos casos de doenças curadas por 
serem detectadas em estágios iniciais, vemos tão poucas pessoas realizando exames regulares ou, se realizam, 
verificam os resultados uma vez com seus médicos e então, nem lembram de quais indicadores estavam fora do 
normal ou, se lembram, não realizam exames subsequentes para acompanhar tais números. 
JUsTiFiCATiVA: Conforme pesquisa realizada pela International Data Corporation (IDC), apenas em 2013, 
foram vendidos cerca de 1 bilhão de smartphones, ou seja, um smartphone para cada sete pessoas no mundo. E 
tudo indica que este número deve continuar aumentando, considerando que entre 2012 e 2013 o número aumen-
tou 38.4%. Estima-se que, até agora, este número já deve ter alcançado 1.4 bilhões. Considerando que uma pes-
quisa realizada pela research2guidance afirmou que, até 2015, cerca de 500 milhões dos usuários de smartphones 
deve estar utilizando aplicativos relacionados à saúde, podemos considerar o smartphone uma ótima ferramenta 
para mudar o comportamento da população com relação à saúde. Além dos números, vemos nas ruas um núme-
ro cada vez maior de pessoas utilizando smartphones em variados momentos, ou seja, estes aparelhos eletrônicos 
se tornaram partes importantes do nosso cotidiano. Então, com o intuito de ajudar as pessoas a controlarem sua 
saúde utilizando algo que elas já possuem e utilizam todos os dias, pensei em um aplicativo capaz de armazenar 
informações e ajudar as pessoas a controlar indicadores importantes de seu corpo. 
OBJETiVOs: Como objetivo, pretendo conscientizar as pessoas de que é importante monitorar os indicadores 
de nosso corpo e fazer com que as pessoas, tendo um aplicativo acessível em smartphones que são utilizados 
com grande frequência ao longo do dia, deem maior atenção à saúde e possuam uma maneira intuitiva e des-
complicada de monitorar aspectos a serem melhorados em sua alimentação ou hábitos. Também vejo com um 
aspecto importante a facilidade o controle do peso, o que pode auxiliar o número cada vez maior de pessoas 
buscando a redução de peso. E, considerando a facilidade exponencialmente maior da coleta de peso, acredito 
ser esse o recurso mais utilizado do aplicativo. Por fim, o objetivo geral do aplicativo é fornecer uma maneira 
mais intuitiva e de grande flexibilidade pra a coleta e análise das informações de nosso corpo, assim facilitando o 
acesso a exames realizados e tornando o acompanhamento dessas informações mais fácil. 
METOdOLOGiA: O aplicativo funcionará como um sistema de cadastro de indicadores obtidos através de exa-
mes ou checagens rotineiras e também como um agregador de atividades praticadas, permitindo que as pessoas 
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armazenem, além de dados como peso, altura, e resultados de exames sanguíneos, a quantidade de passos dados 
no dia, por exemplo. Também servirá para armazenar alguma corrida ou caminhada realizada, incluindo dados 
como distância, tempo e estimativa de calorias perdidas, por exemplo, dados que podem ser obtidos através de 
algum outro aplicativo no smartphone e/ou monitores cardíacos e relógios inteligentes. Para maior controle 
dos resultados, será possível construir gráficos para acompanhar a perda de peso em um determinado período, 
relacionar a prática de atividades com o peso ou calorias perdidas, entre outros. Também haverá a possibilidade 
de definir lembretes frequentes para medir o peso ou realização de exames de rotina. Com isso, espero que, dis-
ponibilizando tais dados para acesso a qualquer momento, seja mais fácil o controle de peso, atividades físicas e 
outros indicadores, como HDL e LDL, que também são medidores importantes para análise de nossa qualidade 
de vida e também controle de nossa alimentação. 
REFEREnCiAs: Effects of  personal, social and environmental factors on physical activity behavior among 
adults <http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/rpsp/v28n1/v28n1a02> Exame citológico é a principal forma 
de prevenir o câncer do colo de útero. <http://www.portal.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=8454> Age-
-Adjusted Percentage of  Adults Aged 18 Years or Older with Diagnosed Diabetes Receiving Preventive Care 
Practices. <http://www.cdc.gov/diabetes/statistics/preventive/fallpractices.htm> 500m people will be using 
healthcare mobile applications in 2015 <http://research2guidance.com/500m-people-will-be-using-healthca-
re-mobile-applications-in-2015/> Exercícios físicos aceleram tratamentos e preservam a sua saúde <http://
www.minhavida.com.br/saude/materias/3070-exercicios-fisicos-aceleram-tratamentos-e-preservam-a-sua-
-saude> Atividade física contribui para prevenção de doenças <http://prevencao.cardiol.br/emforma/exer-
cicio/ativ-fisica.html> Quanto mais se pratica atividade física, menor o risco de doença arterial coronária – 
Meta-análise <http://cientifico.cardiol.br/cardiosource2/doenca-art-coronaria/int_artigo48.asp?cod=357> 
Cidades de Norte e Nordeste têm maior evolução na renda em 20 anos <http://g1.globo.com/brasil/noti-
cia/2013/07/cidades-de-norte-e-nordeste-tem-maior-evolucao-na-renda-em-20-anos.html> Mortalidade por 
doenças cardíacas aumenta no Norte e no Nordeste e cai no Sul e Sudeste. <http://www1.folha.uol.com.br/
equilibrioesaude/2013/04/1265942-mortalidade-por-doencas-cardiacas-aumenta-no-norte-e-no-nordeste-e-
-cai-no-sul-e-sudeste.shtml> 1 billion smartphones shipped worldwide in 2013 <http://www.pcworld.com/
article/2091940/global-smartphone-shipments-topped-1-billion-in-2013.html> 

nTÍTULO: O uso da Informática na Arqueologia

nORiEnTAdOR: Bianca de Oliveira Ruskowski 

nAUTOREs: Glauber de Souza Adolfo e Rafael Geroldi Teixeira 

PROBLEMA: Em pesquisas arqueológicas, para se chegar ao objetivo correto, é necessário o uso de diversos 
tipos de ferramentas para que as conclusões das pesquisas sejam as mais eficientes possíveis. Atualmente, são 
usados Softwares e Hardwares para que essas pesquisas sejam feitas. Em quais pontos a Arqueologia usa a 
informática? Quais são os tipos de programas usados nessas pesquisas? Os programas podem ser de vários 
tipos, sendo Software Livre ou Proprietário. Software Livre é o software que possui seu código aberto, ou seja, 
qualquer um com noções de programação pode pegá-lo e edita-lo do modo que quiser para o uso desejado. 
Software Proprietário é aquele que o código já vem fechado, assim não se pode alterá-lo, pois deve ser mantido 
da mesma forma que foi programado desde o começo. Um dos primeiros equívocos ao se tratar deste assunto 
é pensar que, se o Software é livre, ele será gratuito e, se for Proprietário ele será obrigatoriamente pago. Se o 
software é livre, não quer dizer que ele é gratuito e vice-versa. Por essas e outras dúvidas as pessoas leigas ainda 
possuem um receio de usarem Softwares Livres, será que arqueólogos possuem esse receio? São usados vários 
tipos de softwares em suas pesquisas, grande parte desses podem ser Softwares Proprietários, mas pode ser que 
sejam usados muitos Softwares Livres da mesma forma. Quando essa escolha vai ser feita, podem existir diversos 
fatores, como melhor funcionalidade dos programas, até mesmo uma escolha pessoal, por preferirem o uso de 
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Software Livre por uma questão ideológica. Por existirem muitas dúvidas como essas, até mesmo os pesquisado-
res podem ficar muito indecisos na hora de fazerem suas pesquisas. Na verdade, o que eles precisam é encontrar 
algo que seja o melhor para sua pesquisa, pode ser que não importe se o software é Livre ou Proprietário, mas 
sim, que o resultado final seja o mais interessantes para eles. 
JUsTiFiCATiVA: É de se pensar que existam muitas pessoas para quem a informática é a área de trabalho ou 
estudo, mas o interesse é mais forte por outras áreas, como a própria arqueologia. Assim, a pesquisa tentará 
mostrar como as duas áreas podem trabalhar juntas, onde grande parte dos processos de pesquisas arqueológicas 
é utilizada a informática como principal ferramenta para conseguir o sucesso em tais pesquisas. Sendo possível 
uma junção das duas áreas, então, buscar informações de quais são os melhores serviços que alguém da Informá-
tica pode prestar a alguém da arqueologia. Talvez com um programador trabalhando junto com um arqueólogo, 
buscando fazer o melhor programa para uma pesquisa, ou até mesmo, se os arqueólogos podem prestar algum 
suporte aos desenvolvedores, para que eles saibam quais são os melhores métodos para que exista o programa 
necessário para as pesquisas. 
OBJETiVOs: OBJETIVO GERAL Evidenciar o quanto a Informática é essencial para a Arqueologia, buscan-
do saber, a partir de que momento essas duas áreas passaram a atuarem juntas, sendo que, hoje, muitas pesqui-
sas arqueológicas seriam impossíveis de serem feitas sem o uso da informática. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Detalhar quais são os melhores usos de softwares na arqueologia, buscando saber quais são os mais usados, 
seja Software Livre ou Proprietário. Se cada tipo oferece as mesmas opções para as pesquisas, ou se em algum 
momento é necessário o uso dos dois tipos ao mesmo tempo. Buscar identificar quais são os programas que são 
mais acessíveis para os pesquisadores. Como é grande o uso da informática nas pesquisas arqueológicas, seria im-
portante ter a informação se os pesquisadores arqueológicos precisam ser grandes conhecedores de informática, 
ou se apenas um conhecimento básico já é suficiente para este fim. Também é objetivo descobrir se existe algum 
software que seja completo, assim não seria necessário o uso de muitos softwares para ter apenas um resultado 
de pesquisa. 
METOdOLOGiA: Procedimentos metodológicos A pesquisa será baseada em reportagens, artigos e sites que 
tratam de Arqueologia e Informática. Também prevê entrevistas com pessoas que trabalham nas duas áre-
as, seja separadamente ou ao mesmo tempo. Com os contatos, será realizada entrevista ou questionário, para 
compreender todas as dúvidas referentes aos assuntos. A partir do questionário respondido, serão analisadas as 
respostas em relação aos objetivos de pesquisa. Questionário: 1 – Qual é a real importância da Informática para 
a Arqueologia? 2 – Existem softwares para os mais diversos tipos de pesquisas arqueológicas? 3 – Os softwares 
existentes suprem todas as necessidades de pesquisa? 4 – Existe algum contato direto entre desenvolvedores e 
arqueólogos? 5 – Existe algum software que seja completo, onde em uma pesquisa apenas esse é usado, sem a 
necessidade de outros? 6 – Na área da arqueologia são usados mais softwares Livres ou Proprietários? 7 – Qual 
tipo oferece a melhor opção para os pesquisadores? 8 – Seria o uso de Software Proprietário uma escolha por 
receio do uso de Software Livre? 9 – Seria o uso de Software Livre uma escolha ideológica? 
REFEREnCiAs: Software livre em arqueologia: aplicação de SIG para o estudo da pré-história do algarve (Le-
andro Infantini - Uniarq, Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa - 2012): O artigo fala sobre o uso 
e a criação de ferramentas dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) em diversas áreas como Arqueologia, 
Geografia, Geologia e outros, para atividades como planeamento urbano e reconstituição paleoambiental. Se 
teve um grande aumento do uso dos SIGs nos últimos anos na arqueologia , pois permite a pesquisa de diversos 
contextos arqueológicos em diferentes perspectivas espaciais. Após, é mostrado que para a criação deste SIG foi 
usado Software Livre (SL), então é feita uma breve demonstração do que é o SL, mostrando o porquê é usado. 
Segundo o artigo, o uso de SL entra em um debate ético e politico. O que é SL está ligado aos direitos, liberdades 
e questões éticas. Já o que é código aberto (Open Source) é o que evita a relação entre livre e grátis. Então, é 
mostrado os resultados que foram conseguidos com o uso desta SIG, com este SIG conseguiram ter um bom 
resultado, onde é apresentado em imagens. Por fim, é falado que as SIGs tem grande importância na Arqueolo-
gia, pois elas permitem um maior entendimento do passado. E que apesar do projeto das SIGs ainda não estar 
concluído, é possível verificar a importância da utilização dos sistemas de informações geográficas SIG para o 
estudo da pré-história. 
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nTÍTULO: Pill Time 

nORiEnTAdOR: Mauricio Da Silva Escobar 

nCOORiEnTAdOR: Tiago Baptista Noronha 

nAUTOREs: Eduarda Rodrigues Conter, Ariane D’Ávila Lopes e Erick Sprenger da Silva 

PROBLEMA: Podemos notar nos medicamentos vendidos fracionadamente que as vendas estão sujeitas a diver-
sos problemas para quem os consome sem saber o que está utilizando, o uso de medicamentos sem prescrição 
médica é muito perigoso, pois muitas vezes ocorre o seu uso incorretamente. Dessa forma, influenciando as 
pessoas a aumentarem a dosagem do medicamento por pensarem que o uso do mesmo fora insuficiente ou até 
mesmo a má interpretação de suas respectivas bulas. Cientes da dificuldade de recordar que certas pessoas têm, 
bem como os horários das medicações suas ou de seus familiares, em vista disto, uma ferramenta deste tipo seria 
muito útil, pois além de conter as bulas escritas de maneira acessível e simples, haver uma agenda para controlar 
o uso de medicamentos. Usando tais idéias como base forneceremos através do Pill Time, além de conhecimento 
sobre medicamentos, auxílio para o controle do uso dos mesmos através de uma agenda que funcionará como 
um despertador onde o usuário fornecera o nome do medicamento, a hora de sua utilização e seu tempo de uso, 
quando for a hora de utilizar o mesmo, a agenda ‘despertará’ avisando ao usuário. Esta ferramenta irá orientar 
seus usuários de como se prevenir de gripes e resfriados através de sugestões de alopatias, por exemplo, para 
evitar a automedicação. 
JUsTiFiCATiVA: Este projeto de pesquisa busca o foco central de ajudar para que as pessoas obtenham maior 
conhecimento a respeito dos medicamentos vendidos sem prescrição e bula, onde busca explorar o fato de que 
toda a medicação deve ser administrada de maneira adequada seguindo orientações médicas e muitas devem ser 
seguidas com certo rigor de intervalo entre as doses, bem como seu tempo de uso. Ao não seguir tais orientações, 
o indivíduo pode colocar sua saúde bem como sua vida em risco. O projeto, não tem um custo tão alto compa-
rado a alguns projetos que precisam tanto de mão de obra quanto de peças, já que este só teria a mão de obra e 
não precisaria de nenhuma peça para sua conclusão. Isso o torna um projeto acessível e com muita utilidade para 
os fins farmacêuticos e usuários comuns, onde estes usuários comuns podem buscar neste aplicativo uma fácil 
compreensão e importância do uso consciente da medicação, e que venha a proporcionar equilíbrio entre a real 
necessidade do uso da medicação e seu uso popular. 
OBJETiVOs: O objetivo deste trabalho é projetar um aplicativo utilizando a linguagem de programação Java 
para plataforma Android, para a manutenção de bulas e administração de medicamentos de um grupo familiar 
com intuito de auxiliar o usuário no uso de medicamentos. Os objetivos específicos são: • Consultar informações 
sobre medicamentos em suas respectivas bulas; • Fornecer, através de alopatias, dicas para evitar a automedica-
ção; • Promover a conscientização da prescrição médica; • Controlar o período de uso de um medicamento; • 
Controlar período de nova aquisição de medicamento. 
METOdOLOGiA: Nosso projeto será dividido em quatro etapas, para facilitar a organização da pesquisa e de-
senvolvimento do sistema, sendo estas as etapas: • Primeiramente uma busca mais precisa sobre os medicamen-
tos, a maior parte desta busca será feita usando como base o DEF (Dicionário de Especialidades Farmacêuticas) 
de onde serão retirados conceitos sobre os medicamentos que serão utilizados no projeto; • Após a primeira 
etapa será realizado um estudo mais aprofundado sobre a linguagem de programação que será utilizada na cria-
ção do aplicativo, a linguagem JAVA, além disso, será feita a escolha da ferramenta que será usada na criação do 
projeto, que a principio será desenvolvido no software eclipse; • A terceira etapa envolve todo o projeto do sis-
tema proposto. Ela envolve a codificação, será feita a codificação e interfaces gráficas que facilitaram a todos os 
usuários independente de idade acessar o aplicativo. • A quarta etapa vai servir como faze de testes do software, 
estes serão realizados na farmácia COHAB FARMA onde clientes deixarão seu parecer, com criticas e sugestões 
em relação ao uso do sistema. Também iremos corrigir possíveis erros que possam surgir, além de implementar 
ideias e sugestões que sirvam para uma melhor performance do mesmo. 
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REFEREnCiAs: NIEDERAUER, J. Desenvolvendo Websites com PHP. 2ª edição. São Paulo: Editora Nova-
tec, 2004. GOODMAN, D. Javascript - A Bíblia. Editora Campus, 2001. FLANAGAN, D. JavaScript: o Guia 
Definitivo. 2ª edição. Editora Bookman, 2004. SILBERSCHATZ, K. Sistema de Banco de Dados. 3ª edição. 
Editora Makron Books,1993. GUIMARÃES, C. C. Fundamentos de Bancos de Dados: Modelagem, Projeto e 
Linguagem SQL. Editora da Unicamp, 2003. DATE, C. J. Introdução aos Sistemas de Banco de Dados. 8ª edi-
ção. Editora Campus, 2004. Guia de Remédios. 11ª edição. Editora Escala, 2013. 

nTÍTULO: Programa de Ação Contínua em Inclusão Digital nas Escolas de Charqueadas 

nORiEnTAdOR: André Luís Del Mestre Martins 

nCOORiEnTAdOREs: Fábio Luís da Silva Santos e João Orlando Ollé Corrêa 

nAUTOREs: Luísa Ennes dos Santos e Nicole Sprenger da Silva 

PROBLEMA: A maior preocupação em se estabelecer a informática no currículo escolar está na utilização do 
computador como instrumento de apoio ao ensino, além da preparação do aluno para um mundo totalmente 
informatizado. As escolas de Charqueadas dispõem de laboratórios e equipamentos de informática, mas os 
professores e demais profissionais da educação apresentam pouca experiência no uso da tecnologia e precisam 
ser treinados para se apropriarem da tecnologia e se utilizar dela para as atividades de ensino. Aliado a isto, 
acrescenta-se a falta de manutenção destes espaços e equipamentos, contribuindo para que os agentes educacio-
nais demonstrem uma desmotivação para o uso das tecnologias da informação. Como proceder para que estes 
espaços sejam utilizados de forma positiva pelos educadores, estimulando-os e levando as instituições a perceber 
a importância da revitalização e manutenção dos Laboratórios de Informática? Como será a formação do pro-
fessor em informática na educação e qual seu interesse dentro da difícil realidade diária que enfrentam? Como 
manter os laboratórios ativos? 
JUsTiFiCATiVA: O município conta com 10 escolas municipais, 10 escolas infantis e 6 estaduais, sendo estas 
equipadas com laboratórios de informática. No fim de 2013, ocorreu a revitalização do laboratório da escola 
Thietro Antônio Pires. O trabalho teve como resultado o funcionamento de 14 das 16 estações de trabalho 
defeituosas, um progresso considerado excelente para a Escola Thietro e para o IFSul. A realidade das escolas 
de Charqueadas é similar e a repercussão do trabalho realizado na escola Thietro motivou a continuidade e ex-
pansão deste trabalho. As mudanças foram significativas, percebendo-se que o espaço retomou seu verdadeiro 
sentido. Contudo, não se pode descartar o fato de que a manutenção permanente é necessária para não interferir 
nas atividades rotineiras da escola e nas práticas dos professores, evitando o sucateamento dos laboratórios. 
Além disso, é necessário formar o professor para extrair o melhor do espaço. A proposta deste programa é 
unificar as ações e buscar uma solução para o uso dos laboratórios de informática nas escolas de Charqueadas 
e, consequentemente, melhorar a qualidade do ensino. Para realizar esta tarefa satisfatoriamente, é necessário a 
construção de um sistema de computador online para gerenciamento do programa junto às escolas. O sistema é 
o principal canal de comunicação entre escola e IFSul e será constituído pelas seguintes partes: (1) um mapa da 
cidade onde estarão destacadas as escolas existentes juntamente com todos seus dados. (2) Um módulo de con-
trole e monitoramento de patrimônio dos laboratórios das escolas. (3) Ferramenta com controle de ocorrências 
que consiste no software de solicitação de manutenção corretiva caso haja algum problema no laboratório. E, 
finalmente, (4) uma ferramenta que permita coletar e cruzar dados das escolas e do programa para fim de avalia-
ção do programa e escrita de artigos. Este Programa de Extensão recebe apoio financeiro do IFSul, conquistado 
no Edital PROEX 03/2014. 
OBJETiVOs: Este projeto tem como objetivo proporcionar às escolas da rede municipal e estadual de Charque-
adas a oportunidade de inclusão digital através da revitalização, monitoramento e manutenção dos laboratórios 
e equipamentos de informática das escolas, aliado a um curso de informática na educação dos profissionais das 
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escolas beneficiadas para estimular o uso dos laboratórios e melhorar a qualidade do ensino por meio da infor-
mática educativa. Para este fim, são elencados os objetivos específicos que orientarão as metas a serem alcança-
das, observando os seguintes indicadores: a) Realizar a inclusão digital das escolas contempladas pelo programa; 
b) Revitalizar os laboratórios de informática de escolas de Charqueadas; c) Fornecer monitoramento e manuten-
ção permanente da infraestrutura de laboratórios das escolas contempladas pelo programa; d) Desenvolver um 
software para gerenciamento permanente do programa de Extensão nas escolas; e) Capacitar os profissionais da 
rede municipal e estadual de ensino em informática educativa; f) Melhorar a qualidade do ensino na rede estadual 
e municipal de Charqueadas; g) Estimular e viabilizar o uso da infraestrutura de informática disponível nas esco-
las municipais e estaduais; h) Ratificar o compromisso social com a comunidade da região carbonífera na qual o 
IFSUL Charqueadas está inserido. 
METOdOLOGiA: É possível resumir a metodologia do presente trabalho em cinco tarefas principais 1. Desen-
volvimento do Sistema de Internet para Gerenciamento do Programa. 2. Coordenação e orientação na Revitali-
zação dos Laboratórios de Informática 3. Curso de capacitação em Informática na Educação para profissionais 
de educação nos espaços revitalizados. 4. Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva. Inicialmente, as escolas 
parceiras recebem o serviço de revitalização dos laboratórios de Informática que consiste em restaurar o espaço 
e os equipamentos. Na maioria das escolas de Charqueadas, os laboratórios de informática estão fora de opera-
ção ou em estado de sucateamento. O desenvolvimento de um sistema de computação para gerenciamento do 
programa é indispensável para o andamento do trabalho e é tarefa constante durante o programa. O desenvol-
vimento do sistema acontece em paralelo com as demais atividades e a escolha das funcionalidades que terão 
prioridade na implementação serão definidas em reuniões. Um plano de manutenção corretiva e preventiva será 
implantado nas escolas contempladas. A manutenção preventiva faz-se necessária, pois minimiza as ocorrências 
de manutenção corretiva, otimizando o uso do laboratório. Já a manutenção corretiva é uma ação não planejada 
e consiste em corrigir falhas nos equipamentos do laboratório. Com os planos de manutenção ativos, os labora-
tórios de informática das escolas parceiras não serão sucateados, permanecendo sempre operacionais. Mesmo 
com os laboratórios em condições e para incentivar ainda mais o uso dos laboratórios pela escola, um curso de 
Informática na Educação visa a capacitar os docentes no uso dos laboratórios e desafiá-los a adotar as tecnolo-
gias em sua rotina, compreendendo as novas formas de aprender, sendo ministrado em 48h divididos em aulas 
de 4h semanais, por 12 semanas. A construção e execução do Plano Pedagógico do Curso serão definidos no 
andamento do projeto. 
REFEREnCiAs: KERCKHOVE, D.A Pele da Cultura. Lisboa: Relógio d’Água, 1997. BORBA, Marcelo C. e 
PENTEADO, Miriam Godoy - Informática e Educação Matemática - coleção tendências em Educação Mate-
mática - Autêntica, Belo Horizonte - 2001 MATHEOS, W. e LOPES, Jose - O processo de implementação de 
um ambiente de aprendizagem virtual no ensino superior. HEINECK, Dulce Teresinha - A Interdisciplinarida-
de no processo ensino-aprendizagem - http://www.unescnet.br/pedagogia/direito9.htm acessado em maio de 
2012. GALLO, Sílvio (1994). Educação e Interdisciplinaridade; Impulso, vol. 7, nº 16. Piracicaba: Ed. Unimep, p. 
157-163. LÉVY, Pierre; tradução Carlos Irineu da Costa. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. LEITE, Ligia 
Silva; POCHO, Claudia Lopes; AGUIAR, Marcia de Medeiros; SAMPAIO, Marisa Narcizo. Tecnologia educa-
cional: descubra suas possibilidades na sala de aula. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. GOUVÊA, Sylvia Figueiredo-Os 
caminhos do professor na Era da Tecnologia - Acesso Revista de Educação e Informática, Ano 9 - número 13 
- abril 1999. 
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nTÍTULO: Sedentarismo 

nORiEnTAdOR: Bianca de Oliveira Ruskowski 

nCOORiEnTAdOR: Luis Felipe de Araújo Zeni 

nAUTOR: Carla Lopes França 

PROBLEMA: Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam 80,8% de adultos sedentários 
no Brasil. Este alto percentual de sedentários no Brasil levou a pensar em formas de diminuir esse número 
com soluções simples de serem feitas pela população. Para sair da classificação do sedentarismo, o ser humano 
precisa gastar 2.200 calorias por semana. Com o aplicativo para smartphones da plataforma Android que será 
desenvolvido para a disciplina de projetos será possível manter um controle de calorias gastas quando praticado 
uma atividade física como por exemplo correr, caminhar, pedalar. Segundo o cardiologista Daniel Kopiler os 
jovens são os mais afetados pelo sedentarismo, pois estão mais envolvidos com a tecnologia. O aplicativo vai ter 
essa função de aliar a tecnologia à atividades físicas. O jovem ou adulto poderá ter o controle de calorias gastas, 
distância percorrida e avanços feitos. É uma maneira de motivar o usuário a alcançar metas cada vez mais altas, 
ou apenas ter um controle de calorias gastas e assim manter uma vida mais saudável. 
JUsTiFiCATiVA: A escolha da plataforma Android é por ser, atualmente, o sistema operacional que domina o 
mercado mobile no mundo. A tecnologia é uma das grandes responsáveis por hábitos sedentários em muitos jovens 
e adultos atualmente, pensando desta forma o aplicativo vai ter a função de aliar a tecnologia às atividades físicas. 
Ajudará no controle diário das atividades físicas, como: correr, caminhar, pedalar. O jovem ou adulto poderá ter o 
controle de calorias gastas, distância percorrida e avanços feitos. O usuário terá em mãos suas estatísticas diárias e 
metas alcançadas. 
OBJETiVOs: Mostrar os benefícios que a atividade física ou esportiva faz a saúde, como: • Controlar o peso; • Di-
minui a pressão sanguínea; • Reduz o risco de desenvolver a pressão alta; • Diminui o risco de desenvolver doenças, 
como a diabete; • Ajuda a manter ossos, músculos e articulações saudáveis; • Ajuda a prevenir e diminuir a obesida-
de; • Promove o bem-estar. O porquê de aderir pequenas praticas ao dia a dia e o como o aplicativo irá ajudar nesse 
controle diário de duas atividades. Ajudar o usuário a manter uma vida saudável e sua rotina de atividades físicas. 
METOdOLOGiA: Será desenvolvido um aplicativo para smartphones que utilizam o sistema operacional An-
droid. O Android é um sistema operacional baseado no núcleo do Linux para dispositivos móveis. O aplicativo 
será programado na linguagem de programação Java através do ambiente de desenvolvimento do Eclipse Adt 
(SDK). O aplicativo vai usar o GPS do smartphone para que se tenha a localização do ponto de início da ativi-
dade até seu término, para que possa ser calculado a distância percorrida pelo usuário. O aplicativo também terá 
um contador de calorias, para que possa ser utilizado durante uma corrida por exemplo; o usuário vai ativar o seu 
dispositivo e ele irá mostrando esta e outras informações em sua tela principal. 
REFEREnCiAs: “São considerados sedentários no lazer pessoas que não exercem atividades classificadas nas 
seguintes situações: pelo menos 4 h por semana de atividades de pequeno esforço físico (por exemplo, ca-
minhar, andar de bicicleta); no mínimo 3 h por semana de atividade de esforço físico maior (por exemplo, 
corrida, ginástica, futebol); ou então, no mínimo 3 dias/semana atividades de treinamento para competição 
(gasto metabólico maior de 10 kcal/min). Sedentarismo geral foi atribuído ao indivíduo que não exercia ati-
vidades no trabalho que exigissem gasto metabólico superior a 5 kcal/min em pelo menos uma hora por dia; 
que caminhava ou andava de bicicleta (gasto metabólico de 5,5 kcal/min) por menos que 30 min na ida e volta 
do trabalho; e que também era sedentário no lazer de acordo com a classificação acima.” (Artigo publicado 
por alunos do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da (UFRGS) <http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101993000100007&lng=pt&nrm=iso>) O sedentarismo é um 
forte contribuinte para uma morte precoce. “No Brasil, cerca de 60% dos brasileiros não praticam nenhum tipo 
de atividade física” (A influência do sedentarismo na prevalência de lombalgia <http://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S1517-86922001000400004&script=sci_arttext>) 
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nTÍTULO: Sistema de Entrada e Saída de Locais: como aumentar a segurança de 
condomínios 

nORiEnTAdOR: Bianca de Oliveira Ruskowski 

nCOORiEnTAdOR: Luis Felipe de Araújo Zeni 

nAUTOREs: Andrine de Souza Pereira e Ingrid Murielem Sebastiana 

PROBLEMA: O censo do IBGE 2010 mostra um aumento de 43% no número de apartamentos em condo-
mínios no Brasil, que passou de 4,3 milhões em 2000 para 6,1 milhões em 2010. Esse aumento deve-se à busca 
pela segurança, ao desejo de evitar riscos. Contudo, os investimentos maciços em segurança especializada ainda 
não estão sendo suficientes. A violência está ultrapassando os “muros” dos condomínios e burlando a segurança 
desses locais. A necessidade de ter uma sensação de segurança e conforto, atualmente, é o maior impulsiona-
dor de se viver em ambientes fechados, tais como condomínios (MOURA, 2006). Os promotores de violência 
possuem a habilidade de se adaptar às novas formas de moradia, por consequência, os sistemas de segurança 
tornam-se vulneráveis diante disso, necessitando constantemente atualizações mais modernas e mais adaptadas 
com a realidade cotidiana. 
JUsTiFiCATiVA: Tendo em vista a realidade enfrentada hoje em dia com altos índices de violência, principal-
mente em cidades metropolitanas, parte da população está optando por viver em condomínios residenciais, 
muitas vezes em áreas mais afastada da cidade. Entretanto, este espaço, que tem por finalidade principal pro-
porcionar maior segurança aos moradores, já não vem se mostrando tão seguro. Com a realização de análise de 
dados quantitativos foi possível identificar que os condomínios residenciais possuem certa vulnerabilidade em 
sua segurança. Alguns condomínios estão sendo atacados por ladrões, mesmo com toda infraestrutura para que 
seja um ambiente mais seguro, ou seja, não estão livres da violência (CZELUSNIAK, ADRIANA, 2009). Como 
forma de diminuir esses índices e utilizar a tecnologia que, cada vez mais está ao alcance das pessoas, a segurança 
de suas residências poderá estar ao alcance de suas mãos. Proprietários, profissionais e, principalmente, os mora-
dores desses ambientes serão os maiores interessados nesse sistema, pois poderão acompanhar de forma efetiva 
a segurança de suas residências. 
OBJETiVOs: Promover a segurança no acesso a condomínios por meio de um sistema mais dinâmico. Com-
preender e analisar as dificuldades enfrentadas nos condomínios em relação à segurança. Com o uso de smar-
tphones, tornar acessível aos usuários a interação com o sistema de segurança. Tornar os profissionais da portaria 
cientes de qualquer ocorrência que aconteça no local, bem como, fazê-lo ter habilidade e ferramenta para comu-
nicar os moradores imediatamente. Possibilitar que todas as pessoas que acessem o condomínio sejam identifica-
das pela recepção. Aperfeiçoar técnicas de segurança existentes em condomínios e aplicá-las à tecnologia móbile. 
METOdOLOGiA: Com base na análise de conteúdos relacionados a segurança de condomínios, entre eles 
artigos científicos, nota-se que estes locais possuem altos investimentos em segurança. Entretanto, estas técni-
cas apresentam índices de ineficiência. Para solucionar este problema analisaremos os métodos de segurança já 
existentes para aperfeiçoá-los com o uso da tecnologia móbile, especialmente com o uso do sistema operacional 
Android. Com este sistema de segurança, a interação com o conjunto - condomínio, profissional, morador - 
poderá ser mais dinâmica e interligada. Será desenvolvido simultaneamente um sistema para versão web, para 
ser utilizado pelos profissionais do condomínio e até mesmo pelos próprios moradores, quando houver neces-
sidade. Após este levantamento de dados bibliográficos será aplicada um questionário e a análise dos resultados 
servirá para a melhor compreensão de técnicas de segurança aplicadas nos condomínios estudados, bem como, 
sobre qual é a opinião sobre a segurança de suas residências por parte dos moradores. O sistema de segurança 
se constituirá de duas partes: o sistema para web e o aplicativo para smartphones. O primeiro será desenvolvido 
principalmente na linguagem PHP e HTML e possuirá três módulos: usuário, administrador e recepção. No 
módulo usuário, quem terá acesso será o morador, onde poderá visualizar informações de sua residência, do 
condomínio e de seu veículo, quando for o caso. O módulo administrador será para acesso da coordenadoria do 
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local, nele será possível a criação de usuários, bem como, o login e senha, alteração, exclusão, registros de residên-
cias e de automóveis. O administrador poderá também gerar relatórios de informações contidas no sistema. Já o 
aplicativo, será disponibilizado apenas para os moradores, onde instalarão em seus smartphones. Nele, o usuário 
poderá interagir diretamente com o sistema: recebendo notificações diretamente da recepção ou enviando men-
sagens úteis para a segurança do condomínio. 
REFEREnCiAs: QUADROS, Caroline Souza de. A Vida em Separado. Estudo de um condomínio fechado 
de Porto Alegre. UFRGS. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Porto Alegre, nov. 2008. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/17524/000715370.pdf?sequence=1>. Acesso em: 18 
mar. 2014. REVISTA DIRECIONAL CONDOMÍNIOS. São Paulo, v. 161. Disponível em: <http://www.di-
recionalcondominios.com.br/seguranca-patrimonial/seguranca-quem-pode-e-quem-nao-pode-entrar>. Aces-
so em: 20 mar. 2014. G1, SP: condomínios aumentam mais de 50% em apenas cinco anos. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/02/sp-condominios-aumentam-mais-de-50-em-apenas-
-cinco-anos.html>. Acesso em: 20 mar. 2014. IDGNOW!, Até 2017, o Brasil terá 70,5 milhões de usuários de 
smartphones em uso. Disponível em: <http://idgnow.com.br/blog/circuito/2014/01/22/base-de-usuarios-
-de-smartphones-na-america-latina-vai-aumentar-283-em-2014/> Acesso em: 27 mar. 2014. IBGE, Famílias e 
domicílios. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/familias_e_do-
micilios/familias_e_domicilios_tab_pdf.sht>. Acesso em: 29 mar.2014 UCHINAKA, Fabiana. UOL Notícias. 
Em uma década, número de moradias aumenta mais que o dobro da população. Disponível em: <http://noti-
cias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2011/04/29/em-uma-decada-numero-de-moradias-aumenta-mais-
-que-o-dobro-que-o-crescimento-da-populacao.htm>. Acesso em: 05 abr. 2014 MOURA, Cristina Patriota de. 
Vivendo entre Muros: o sonho da Aldeia. In: VELHO, Gilberto e KUSHNIR, Karina. Pesquisas urbanas: desa-
fios do trabalho antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 43-54. CZELUSNIAK, Adriana. Condomínios 
não estão livres da violência. Gazeta do Povo, Londrina, 13 nov. 2009. Disponível em: <http://www.gazetado-
povo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=846501>. Acesso em: 17 jun. 2014. 

nTÍTULO: Sistema QuIF 

nORiEnTAdOR: Luis felipe de Araujo Zeni 

nAUTOREs: Gabriela Ortiz Abenel e Bruno Falcão Alves

PROBLEMA: Nas últimas décadas, a tecnologia vem se tornando “membro das famílias” brasileiras, necessidade 
para toda e qualquer pesquisa, fins de aprendizagem, diversão e, principalmente, redes sociais. No auge dos anos 
90 com a transmissão radiofônica, o rádio esteve presente em 88% das casas, atualmente pertence há 51,1% dos 
domicílios (senso 2008), um tanto quanto deixado de lado, já que novas tecnologias estão rolando pelo mercado 
com múltiplas funções e os estudos na área de TI avançando de maneira exorbitante. De acordo com os dados, 
é possível notar a crescente necessidade e dependência dos brasileiros em usufruir da tecnologia; em termos 
consumistas, “quanto mais, melhor”; em termos tecnológicos, “quanto mais funções, melhor”.Diante dessa 
necessidade, o projeto almeja o incentivo ao uso da tecnologia a favor da aprendizagem dos alunos e para que 
professores possam acompanhar o desenvolvimento de suas turmas com a implementação de um Sistema capaz 
de reunir o útil ao agradável: Por que não um jogo de perguntas objetivas com conteúdo de matérias escolares? 
E até que ponto é possível conciliar a aprendizagem e o divertimento? Entretanto, há um outro ponto chave 
no Sistema QuIF, a intenção de responder a pergunta clássica dos professores aos alunos: “Vocês entenderam a 
matéria?” O Jogo contará com fácil acesso através de navegadores comuns, layout interativo, ferramenta de login 
para alunos e professores, professores com acesso ao menu, podendo, assim, criar suas perguntas e respostas, 
salvá-las e postá-las quando for necessário. O Quiz será iniciado pelo aluno, e, ao passo que for concluído, o 
Sistema mostrará, em tempo real, a porcentagem de acertos e erros para o jogador e para o professor a porcen-
tagem geral da turma e individual dos alunos, acarretando que o docente faça novas explicações, caso necessário. 
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Dessa forma, o Sistema QuIF passa a ser uma ferramenta alternativa com fins vantajosos, com intuito de apro-
ximar o aluno do saber de forma mais lúdica. 
JUsTiFiCATiVA: O Sistema QuIF (composição dos termos “Quiz e IFSul”), cujo objetivo é a criação de 
uma nova ferramenta com o propósito de auxiliar os professores à compreenderem se seus alunos estão ou 
não acompanhando o conteúdo proposto em aula. Caso utilizado durante aulas em laboratórios, o Jogo será 
de grande reforço, já que o interesse de adolescentes por aparelhos vem superando expectativas, e a inserção 
dessas ferramentas nas escolas são indispensáveis. O Sistema deve ser visto como entretenimento pelos alunos 
e necessita da confiabilidade dos docentes, já que ali serão postadas perguntas referentes ao conteúdo de aula. A 
proposta é aproveitar a disposição para jogos que a grande maioria dos adolescentes possuem. O tema escolhido 
é decorrente da análise da vida escolar, nos últimos 7 anos, onde o objetivo de todo aluno é ser aprovado porém 
nem todos os métodos de ensino dos professores são totalmente aceitos ou suficientes. Analisemos a situação: 
Supondo que durante a aula de história o professor inicie novo conteúdo e comece prontamente há descrevê-
-lo no quadro, em seguida faça sua explicação à turma. Após explicações e alguns poucos questionamentos de 
alunos, o professor lhes faz uma pergunta: “Vocês entenderam a matéria?”. Alguns poucos se manifestam e a 
dúvida paira sobre o professor: “Será que realmente entenderam o conteúdo ou simplesmente o engoliram?”. 
Diante dessa situação, que para nós alunos é bastante comum, nos motivamos a criar o QuIF como alternativa 
de o professor poder testar os alunos após novo conteúdo ou como forma de revisão. O projeto então, baseia-se 
em incentivar que docentes utilizem novos métodos de ensino, novas dinâmicas capazes de despertar interesse 
dos alunos. 
OBJETiVOs: Objetivos Gerais * Proporcionar uma nova ferramenta de ensino; * Conciliar aprendizagem e 
entretenimento; * Desafiar os estudantes; * Auxiliar professores á acompanharem o rendimento dos alunos; * 
Motivar os alunos à utilizarem novas ferramentas. Objetivos Específico O Sistema QuIF como nova ferramenta 
de ensino: * Interação do conteúdo entre professor e aluno; * Ter acesso fácil, login aluno e professor (logados 
em páginas diferentes); * Professor crie, edite, apague, salve e poste perguntas e respostas; * Alunos inicializam o 
Jogo; * Professores terão porcentagens de acertos e erros (individual e da turma); * Informações em tempo real, 
perguntas lançadas, alunos já logados no Sistema respondem as questões que serão redirecionadas ao professor. 
METOdOLOGiA: O Sistema QuIF contará com espaços de Servidor, Professor e Aluno. O Servidor será 
encarregado de realizar a troca de requisições de Professor à Aluno e de Aluno à Professor, o Banco de Dados 
do Sistema e informações de professores e alunos (cadastros, logins, senhas, perguntas, respostas e etc...) ficarão 
salvos também no Servidor. As mensagens lançadas pelo Professor farão contínuo tráfego ao Servidor, que em 
seu espaço poderá realizar seu próprio cadastro de Professor, cadastrar suas turmas e alunos, criar, editar, apagar, 
salvar e lançar suas perguntas, cada processo será retornado ao Servidor. Quando perguntas forem lançadas no 
Sistema, os alunos devem se logar. O acesso do Aluno será ativado após a criação de login’s por professores; já 
logados, os estudantes contarão com a opção “Iniciar Jogo”, em imediato a primeira questão aparecerá na tela, 
ao clicarem na resposta ela automaticamente é transferida ao Servidor, que irá processar se as respostas estão cor-
retas ou não, assim como ás redirecionará ao Professor, ou seja, a todo momento haverão trocas de mensagens 
assíncronas, em tempo real: pergunta lançada segue para o Servidor que a envia para o Aluno; Aluno responde, 
logo, a resposta retorna ao Servidor que repassa resultados ao Professor e assim sucessivamente. A metodologia 
para a criação do Sistema QuIF mescla alta e baixa complexidade, serão utilizadas recursos de Programação 
Visual Web. Uma das primeiras ferramentas para a criação do Sistema será a Linguagem de Programação PHP 
(incluindo suas ferramentas de aprimoramento, HTML e CSS) para que haja o processo de interação entre 
Servidor e a página web (acessadas por professor e aluno), e assim, logo criadas as primeiras telas que contarão 
com HTML 5 para que hajam animações. O auxílio do Framework Zend será indispensável para fins de imple-
mentação de layouts. A necessidade em tornar as páginas interativas contará com a programação AJAX, para 
proporcionar aos usuários tráfego rápido de informações. 
REFEREnCiAs: O primeiro passo foi a realização da pesquisa com 9 professores do Instituto Federal Sul-Rio-
-Grandense, entre eles professores da área técnica em TI e Ciências Humanas, os resultados foram esclarecedo-
res. Questionário: 1) Dadas as explicações sobre o Sistema QuIF, suas funcionalidades e intenção de melhora na 
interação aprendizagem e aluno; o que você acha da proposta?Péssimo Ruim Razoável Bom Muito Bom Ótimo 
2) Você, professor (a), utilizaria o Sistema QuIF em suas aulas? Sim! Não! - Justifique. 3) Caso utilize o Sistema 
em suas aulas, com que frequência seria? ()Quando estivesse disposto()Uma vez a cada Semestre()Uma vez por 
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mês()Uma vez na Semana 4) Você acredita que os alunos aceitarão bem a ferramenta? Sim! Não! Justifique. 
5) Você acha que professores que atuam em áreas das Ciências Humanas utilizariam a ferramenta? Sim! Não! 
- Justifique. 6) Você acha que o Sistema QuIF ganha preferência por professores de área técnica em TI? Sim! 
Não! - Justifique. Os resultados obtidos foram: 1ª Questão: 89% (8 de 9) dos entrevistados responderam “Muito 
Bom”; 11% (1 de 9) responderam “Ótimo”; 2ª Questão: 89% responderam “Sim” utilizariam a ferramenta em 
aula; 11% responderam “Não” utilizariam em aula, e, sim como ferramenta de tema; 3ª Questão: 67% (6 de 9) 
responderam que utilizariam a ferramenta durante suas aulas “Uma vez por mês”; 11% (1 de 9) respondem utili-
zar “Uma vez na semana”; 11% respondem “Uma vez a cada Semestre” e 11% “Quando estivessem dispostos”; 
4ª Questão: 100% responderam “Sim” os alunos aceitariam bem o novo recurso; 5ª Questão: 89% responderam 
“Sim” sobre acreditarem que professores de Ciências Humanas utilizariam o QuIF; 11% nulo; 6ª Questão: 67% 
responderam “Sim” sobre o Sistema ser preferido por professores da área técnica em TI; 22% (2 de 9) acreditam 
que o Jogo será utilizado por todos; 11% nulo; Os números e justificativas mostram que há interesse dos profes-
sores em utilizar o Sistema QuIF em suas aulas, assim como fora delas. 

nTÍTULO: Software para facilitar a locomoção do público em ambientes fechados 
considerando suas necessidades – Local Finder

nORiEnTAdOR: Pablo Santos Werlang 

nCOORiEnTAdOREs: Tiago Baptista Noronha e Mauricio Escobar  

nAUTOREs: Bianca Camargo Machado, Christopher da Silva Oliveira e Fernanda Mattos 

PROBLEMA: Atualmente são muito utilizadas placas para informar a localização dos ambientes dentro das estruturas 
de médio e grande porte, porém nestas, geralmente não são evidentes as direções que devem ser seguidas para chegar 
ao destino, já que elas podem estar em um local alto ou mal planejado, dificultando a orientação das pessoas. Além das 
direções não serem claras, para chegar ao destino pode-se seguir diferentes rotas, algumas erradas ou menos eficientes 
que outras. Considerando o exemplo de shopping, nessa situação, o cliente teria maior demora em encontrar o que pre-
cisa, podendo levar até à sua desistência, prejudicando assim a visão que o mesmo tem do local e também diminuindo as 
chances de uma nova visita, representando uma perda de lucro para o estabelecimento. A dificuldade é maior ainda para 
o público portador de deficiências físicas, já que nem todas as rotas são adaptadas para a locomoção dos mesmos, difi-
cultando ou impedindo o acesso destes aos ambientes e obrigando-os a iniciar uma cansativa busca por rotas adaptadas. 
JUsTiFiCATiVA: Os locais – sejam eles ambientes empresariais, escolas ou qualquer outro ambiente fechado 
que não é mapeado pelas ferramentas de locomoção existentes (sistema de GPS, por exemplo) precisam estar 
preparados para receber o público, levando em conta quaisquer dificuldades e limitações físicas e/ou mentais, 
para que a estadia do público, nestes locais, seja proveitosa. Não existem atualmente na região projetos dedicados 
a facilitar, com o auxílio da tecnologia, o acesso do público a locais complexos e/ou de grande porte. Em um 
shopping, por exemplo, a facilidade de locomoção proporcionada por nosso software, pode ser observada no 
fato de que o cliente iria diretamente aonde deseja, sem dificuldades, proporcionando ainda, um maior lucro ao 
shopping. Pois se o cliente ficou satisfeito com o estabelecimento e encontrou o que desejava, certamente voltará 
a procurá-lo e o indicará a amigos, beneficiando os dois lados. Devido aos grandes empecilhos que podem existir 
para deficientes físicos, em relação a estrutura dos locais, os mesmos sofrem para conseguir se deslocar. Muitas 
vezes não conseguindo, tendo que desistir de ir até o local ou pedir ajuda de terceiros. Mesmo não sendo porta-
dor de deficiências, o público em geral, enfrenta muitas dificuldades em ambientes fechados e de grande porte. 
Em aeroportos, por exemplo, é preciso respeitar horários, não podendo dedicar grande tempo para achar os lo-
cais necessários, se as informações de localização do ambiente não forem apresentadas de forma rápida e eficien-
te, podem fazer com que os usuários percam viagens, compromissos, etc., causando assim grandes incômodos. 
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OBJETiVOs: O foco principal da pesquisa para a realização do projeto é facilitar a locomoção do público em 
ambientes fechados, pois estes não são mapeados por GPS, sistema que funciona melhor em ambientes abertos. 
Com um software para localização em ambientes não mapeados por GPS, o público tem maior facilidade de 
chegar ao seu destino, considerando também suas limitações físicas e o caminho mais eficiente a ser percorrido 
até o destino. Objetivo geral: O objetivo é proporcionar ao público, um aplicativo que facilite o acesso a diferen-
tes locais, com variadas subestruturas. Objetivo específico: Para o mapeamento das plantas dos locais: estudar 
as formas de mapear ambientes fechados, de forma prática e aplicável para diversas estruturas. Em relação ao 
software para dispositivos móveis: criar um software que considere as necessidades especiais dos usuários (caso 
existam) para gerar as rotas mais eficientes. 
METOdOLOGiA: As pesquisas para a elaboração do projeto serão feitas pela internet, livros, revistas e outras 
mídias que exibam conteúdos sobre o que é desenvolvido. Deverão ser estudadas: linguagens de programação dife-
rentes para o alcance dos objetivos, considerando as mais eficientes, formas de aplicação do software, entre outros 
itens que serão necessários para o desenvolvimento da aplicação. Entre as linguagens que deverão ser estudadas, 
estão: PHP, JavaScript e Java. Após o desenvolvimento do protótipo ele será aplicado em nossa instituição de ensino, 
podemos então analisar seu funcionamento e quais as alterações necessárias. Testes serão executados periodicamen-
te para evitar futuras falhas ou erros. A cerca do protótipo construído nesta fase de testes, será realizado um estudo 
sobre os layouts mais eficientes para os fins, realizando a aplicação de alguns no software para que um seja escolhido, 
tornando-o oficial. Este processo de criação de software será executado a partir de um cronograma dividido por 11 
quinzenas que iniciam em 16 de fevereiro de 2014 e seguem até 30 de julho de 2014. 
REFEREnCiAs: MIKKONEM, Tommi. Programming mobile devices: an introduction for practitioners. 1° 
ed. USA: John Wiley & Sons, 2007. Niederauer, Juliano. PHP para quem conhece PHP: recursos avançados 
para a criação de websites dinâmicos. 3ª ed. São Paulo: Novatec Editora, 2008. Pilone, Dan. Miles, Russ. Desen-
volvimento de software. 2ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008. Goodman, Danny. JavaScript, a bíblia. 7ª ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. Converse, Tim. PHP4: a Bíblia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. Date, C.J.. 
Introdução a sistemas de banco de dados. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. ABNT. Acessibilidade a edifica-
ções, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Disponível em: <http://www.corumba.ms.gov.br/downlo-
ads/download/SITE%20SEINFRA%202012%2024%2005/LEIS,%20DECRETOS%20E%20NORMAS/
NBR%209050%20Norma%20Acessibilidade.pdf>. Acesso em: 02 de junho 2014. 

nTÍTULO: Talk About: Rede social de opiniões/reclamações

nORiEnTAdOR: Bianca de Oliveira Ruskowski 

nCOORiEnTAdOR: Luis Felipe de Araujo Zeni 

nAUTOREs: Jorge Matheus Gomes Viegas e Henrique Cláusen Toledo Martins 

PROBLEMA: Muitas empresas fazem seus consumidores aceitarem o que é imposto por elas, pro meio de pro-
dutos ou por algum serviço prestado e muitas vezes e ele não oferece o prometido. Mesmo entrando em contato 
com a empresa prestadora do serviço, na maioria das vezes, os problemas continuam ou só são resolvidos caso o 
cliente ameace a empresa com uma ação drástica, como o cancelamento do contrato. Mesmo com algumas pes-
soas protestando de várias formas, a maior parcela da população não se importa ou não adere às reivindicações. 
O resultado desse comportamento é a manutenção no comportamento das empresas. E se as pessoas não dão 
importância às reivindicações, é praticamente impossível à instituição levar em consideração o que está sendo 
pedido. Com o propósito de combater a distância entre o Consumidor/Usuário e a Instituição, desenvolveremos 
um sistema web onde as pessoas poderão colocar suas opiniões sobre determinado assunto/local. Os usuários 
poderão interagir entre si, discutindo ideias sobre assuntos que sejam relevantes para eles. Essa interação poderá 
ser feita através de publicações ou de grupos criados pelos próprios usuários. Com o uso do sistema, poderemos 
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observar, analisar e tentar responder questionamentos como: A voz do brasileiro tem importância para as em-
presas? Opiniões de usuários e frequentadores são levadas em consideração na gestão de instituições privadas? 
JUsTiFiCATiVA: Com a grande dificuldade que a população encontra para conseguir usufruir de serviços/pro-
dutos de qualidade prestado pelas instituições, acreditamos que seria útil um sistema que auxilie e dê voz para as 
pessoas reivindicarem seus direitos. Analisando alguns sites que tratam do mesmo assunto, observamos que não 
há muita interação entre usuários nesse tipo de sistema. Com isso, observamos que seria essencial que o sistema 
tenha funcionalidades para fazer a interação entre usuários, e que isso será o grande diferencial do sistema. Acre-
ditamos que dessa forma, os usuários do sistema terão mais liberdade e voz ativa para reclamar/elogiar uma ins-
tituição e também terão a chance de compartilhar suas ideias com pessoas que reivindicam uma mesma causa. A 
criação de grupos de discussões e possibilidade de interação entre usuários serão atrativos para as pessoas usarem 
o sistema e lutar contra o abuso, monopólio e precariedade dos produtos e serviços prestados pelas empresas. 
OBJETiVOs: O principal objetivo do sistema é fazer com que as pessoas se comuniquem e reivindiquem seus 
direitos através de publicações e grupos, tanto reclamando quanto elogiando um local ou instituição que fre-
quentam. Com isso, pretendemos mostrar para a administração desse local que existem erros a serem corrigidos 
através do relato dos usuários. Divulgaremos críticas ou elogios de pessoas para um determinado serviço ou lo-
cal, proporcionando à administração das instituições uma fiscalização eficaz em relação aos aspectos a melhorar, 
tentando uma possível aproximação entre usuários e administração. 
METOdOLOGiA: Para atingir os objetivos propostos no projeto, desenvolveremos uma página Web utilizando 
os recursos que as linguagens de programação PHP, HTML e JavaScript oferecem. Utilizaremos os conceitos 
de Lógica de Programação e os conhecimentos adquiridos nas aulas de Disciplinas Técnicas do Curso Técnico 
em Informática. As ferramentas e recursos de desenvolvimento utilizadas estão sob a licensa GPL. O Banco de 
Dados utilizado para o desenvolvimento da página será o MySQL, e o ambiente integrado para o desenvolvi-
mento do software (IDE) será o Oracle NetBeans. O Layout será simples, assim como os meios de utilização das 
ferramentas da página, permitindo uma maior comodidade para os visitantes. 
REFEREnCiAs: http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/2014/04/app-do-reclame-aqui-tem-70-
-mil-downloads-desde-lancamento.shtml; http://www.uolhost.com.br/academia/noticias/2014/03/17/tenho-
-um-cliente-insatisfeito-no-reclame-aqui-o-que-fazer.html#rmcl; http://gabinetedigital.rs.gov.br/; https://
www.reclamao.com/; http://www.reclameaqui.com.br/ 

nTÍTULO: Um aplicativo para dispositivos android voltado para usuários de transporte 
público 

nORiEnTAdOR: Bianca de Oliveira Ruskowski 

nCOORiEnTAdOR: Luis Felipe de Araújo Zeni 

nAUTOREs: Amanda Francine Essvein Saldanha e Laís Bento Xavier 

PROBLEMA: O transporte público acontece por meio de ônibus, trens e metrôs, e devem adequar-se às ca-
racterísticas da região e ser apto a mobilidade urbana , tanto por meio quantitativos como quanto a tecnologia 
do veiculo. Economicamente, os investimentos a esses meios de locomoção estão restritamente na maioria das 
vezes nas grandes metrópoles brasileiras. Logo, o transporte publico de passageiros é um tipo de transporte que 
é acessível a toda a população com um pagamento de uma tarifa (gratuitamente em certos casos), que por sua 
vez aumenta em um determinado período de tempo, ressaltando a localidade. A palavra qualidade ressalta tanto 
a parte econômica, quanto a melhoria da qualidade de vida da população, essa discussão é fundamental, pelo sim-
ples fato de que isso implica diretamente na sociedade. Pelo grande uso do transporte publico, torna-se essencial 
que ele seja constantemente melhorado, já que existe uma ligação direta entre o transporte coletivo urbano e a 
qualidade de vida de seus usuários e a sociedade como um todo. De acordo com Eloisa Maieski Antunes [2009], 
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o sistema de transporte público por ônibus deve ofertar um bom serviço aos usuários, ter uma infraestrutura 
adequada, itinerários definidos, vias bem projetadas e veículos em bom estado de conservação e é fundamental 
o monitoramento e o controle dos aspectos operacionais, tais como, pontualidade no cumprimento do serviço, 
frequência dos veículos ao longo da linha, cumprimento de um regulamento de transporte definido pelo órgão 
gestor, etc. Itens que contribuem para a satisfação dos usuários e ao equilíbrio financeiro da operação devem ser 
priorizados dentro do sistema. Assim, podemos destacar que a falta de qualidade nos transportes públicos mere-
cem uma atenção extra, pois acaba frustrando a rotina dos usuários, com as tarifas lá em cima e pouca qualidade 
acaba trazendo incertezas. 
JUsTiFiCATiVA: A escolha do projeto veio através de problemas recorrentes sobre a falta de informação so-
bre o transporte público. As informações que são importantes para um usuário comum de transporte público 
poderiam ser melhor disponibilizadas, pois são, basicamente: horários, linhas, locais por onde passam as linhas 
e quais linhas atendem a cadeirantes. O aplicativo esta sendo desenvolvido para que este problema de falta de 
informação seja quebrado e então disponibilizando o aplicativo aos usuários através de seu smartphone de sis-
tema Android. 
OBJETiVOs: Um grande problema aos usuários do transporte público é a falta de informações sobre as linhas que 
utilizam. Em algumas paradas há tabelas que lhes mostram que determinada linha passará em determinado horário, 
mas este não é um privilegio de todas as paradas existentes na região. Apesar destas tabelas de horários estarem dis-
poníveis há diversos fatores que acabam prejudicando o cumprimento destes horários; como o transito congestio-
nado, acidentes de percurso, mudanças de horários ou qualquer outro empecilho faz com que os horários que estão 
sendo informados nestas tabelas acabem desatualizados. Por este motivo, a proposta do trabalho de conclusão, de 
desenvolver um aplicativo que informe os horários das linhas, se torna útil e eficiente, já que assim os usuários rece-
berão informações em tempo real de seu ônibus, evitando atrasos, filas e outras complicações rotineiras. 
METOdOLOGiA: Ao pensar no projeto como um aplicativo de pesquisa de dados em tempo real, a plataforma 
escolhida foi Android, que nos permite a utilização de GPS (sistema de posicionamento global), uma base de 
armazenamento de dados e modelagem de dados. De acordo com Juliana França Santos Aquino[2007], a escolha 
de uma plataforma ideal para o desenvolvimento de um projeto, significa optar por uma solução didática que 
forneça os melhores benefícios, em termo de custos, eficiência e tempo de desenvolvimento esperados para a 
finalização do mesmo. Abaixo uma breve descrição da plataforma Android. Android é uma plataforma de de-
senvolvimento e um sistema operacional baseado no sistema Linux, desenvolvido por uma empresa chamada 
Android 2012e comprada pela Google, sendo um sistema leve e com diversos recursos. O desenvolvimento de 
aplicativos nesta plataforma é com base na linguagem de programação Java, e tendo o desenvolvimento dos 
layouts na linguagem XML - ExtensibleMarkupLanguage. Tendo a sua arquitetura dividida em camadas, assim 
cada camada tem suas características próprias e todas juntas projetam uma aplicação para a execução. 
REFEREnCiAs: O artigo “Avaliação da qualidade do transporte público por ônibus sob o ponto de vista do 
usuário em cidades médias”, escrito por: ELOISA MAIESKI ANTUNES [2009], apresenta o sistema de trans-
porte público por ônibus que deve ofertar um bom serviço aos usuários, ter uma infraestrutura adequada, itinerá-
rios definidos, vias bem projetadas e veículos em bom estado de conservação e é fundamental o monitoramento 
e o controle dos aspectos operacionais, tais como, pontualidade no cumprimento do serviço, frequência dos 
veículos ao longo da linha, cumprimento de um regulamento de transporte definido pelo órgão gestor, etc. Os 
meios utilizados para verificar a qualidade com o preço abusivo foram especialmente estes. O artigo “Sistema 
de informação de transporte público coletivo no Brasil: algumas considerações sobre demanda de informação 
dos usuários em pontos de parada de ônibus”, escrito por Cristine Lanzoni, CristieleScariot e Carla Spinillo, em 
2011, apresenta que transporte público coletivo é o meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros, porém 
tem baixo investimento em tecnologias e mudanças em seus serviços. Mostra que há pesquisas que apontam que 
este atendimento é regular; esta classificação pode ser entendida justamente pela falta de uma boa administração 
de fornecedores do transporte público, que não atende aos seus usuários com uma preocupação maior e boa 
qualidade. Existe uma Lei, pela qual cada município é responsável, que propõe a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana – lei n° 12.587/2012 –, que diz que uma das obrigações no transporte público é informar o usuário sobre 
seus serviços. Uma fonte de informação capaz de atender as necessidades e duvidas dos usuários em relação ao 
funcionamento de seu meio de transporte pode gerar uma maior qualidade ao serviço ofertado, desde que estas 
informações fossem confiáveis e de fácil atualização. 
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nTÍTULO: Um sistema Web para armazenamento e visualização de dados climáticos

nORiEnTAdOR: Moser Silva Fagundes 

nCOORiEnTAdOREs: Cássio de Lima Gehlen e Thiago Berticelli Ló  

nAUTOR: Fábio Prates Huzalo 

PROBLEMA: O monitoramento de microclimas é uma atividade largamente executada com o intuito de obter 
informações para o desenvolvimento de pesquisas climato-meteorológicas, além de prover suporte para a to-
mada de decisões e planejamento ambiental. Dado o dinamismo das condições climáticas, é desejável que um 
sistema de monitoramento seja rápido na atualização dos dados disponíveis para os usuários do sistema. Tendo 
esta propriedade em mente, a transmissão automática de dados climáticos (obtidos de múltiplas estações de mo-
nitoramento distribuídas em uma determinada região geográfica) para um banco de dados (sendo executado em 
um servidor) viabilizaria uma aplicação Web que exibe, quase em tempo real, as informações climáticas coletadas. 
Porém, existe uma carência de ferramentas computacionais dessa natureza, que auxiliem não somente na trans-
missão automática dos dados coletados pelas estações, mas que também permitam a exibição e manipulação de 
tais dados. 
JUsTiFiCATiVA: O monitoramento climato-meteorológico é direcionado para a instalação e manutenção de 
estações para a medição de parâmetros meteorológicos em uma região, com vistas a monitorar um determinado 
microclima local. As condições climáticas têm influência sobre praticamente todas as tarefas desenvolvidas pela 
nossa sociedade. Por exemplo, na agricultura, é possível avaliar a aptidão de um cultivo, estimar a necessidade 
de irrigação, bem como determinar a melhor época de semeadura. Além disso, as condições climáticas também 
afetam o ecossistema de uma região, sendo uma importante fonte de informações para a pesquisa científica e o 
planejamento ambiental. Neste contexto, o uso de ferramentas computacionais provê suporte para a criação de 
estratégias e políticas ambientais, facilitando assim a tomada de decisão envolvendo aspectos climato-meteoro-
lógicos. 
OBJETiVOs: O presente projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma aplicação Web que 
permita a visualização e manipulação de dados climáticos obtidos a partir de múltiplas estações de monitora-
mento instaladas em uma dada região. Como objetivos específicos, visamos criar um banco de dados para arma-
zenar os dados climáticos obtidos pelas estações de monitoramento, bem como implementar um sistema que 
possibilite que as estações, por meio da tecnologia Arduino, possam inserir dados no banco. Por fim, visamos 
desenvolver um sistema baseado na interface de programação de aplicações do Google Maps [7], que permita a 
visualização dos dados climáticos armazenados no banco de dados, dando um contexto geográfico aos mesmos. 
METOdOLOGiA: Em um primeiro momento, será construído um banco de dados para o armazenamento dos 
dados climáticos obtidos pelas estações de monitoramento. O banco de dados será desenvolvido com o sistema 
gerenciador de banco de dados MySQL [6]. Uma vez criado o banco de dados, será desenvolvido um sistema 
em linguagem PHP [1,2], o qual permitirá que as estações de monitoramento possam inserir dados climáticos 
no banco de dados MySQL usando o protocolo HTTP (no caso das estações climáticas Arduino [5], o cliente 
Web será viabilizado por meio de um Ethernet shield). Por fim, será desenvolvida uma aplicação Web, a qual 
permitirá a visualização e a manipulação de dados climáticos presentes no banco de dados. Esta aplicação será 
desenvolvida em PHP, usando a interface de programação de aplicações do Google Maps [7] (acessada através 
de um código na linguagem JavaScript [3,4]) para inserir marcadores geográficos (markers) e telas de informação 
(info windows). Cada marcador no mapa representará uma estação de monitoramento climático, dada a sua po-
sição geográfica (latitude e longitude), e a tela de informação, exibida após um clique no marcador, mostrará os 
dados climáticos obtidos pela estação. 
REFEREnCiAs: [1] DALL’OGLIO, P. PHP Programando com Orientação a Objetos. Novatec, 2009. [2] NIE-
DERAUER, J. Web Interativa com Ajax e PHP. Novatec, 2007. [3] POWERS, S. Aprendendo JavaScript. Editora 
Novatec, 2010. [4] SILVA, M. S. JavaScript – Guia do Programador. Novatec, 2010. [5] EVANS, M., NOBLE, 
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J., HOCHENBAUM, J. Arduino em Ação. Novatec, 2013. [6] MILANI, A. MySQL – Guia do Programador. 
Novatec, 2007. [7] GOOGLE MAPS API. Disponível em: https://developers.google.com/maps/?hl=pt-br. 
Acesso em 27 de junho de 2014. 

nTÍTULO: Utilização da tecnologia desenvolvida para fins acadêmicos: Estudo do 
comportamento de docentes e alunos frente à inovação dentro das Instituições de ensino 

nORiEnTAdOR: Bianca Ruskowski 

nAUTOREs: Tatiana Gerhardt Coelho e Thamires de Mello Gomes

PROBLEMA: O Instituto Federal Sul-rio-grandense possui um grupo de docentes, em que cada um destes aten-
de a várias turmas. As turmas possuem uma grade curricular, que ao fim de cada trimestre/semestre, ocorrem 
atividades e avaliações, com valores e pesos diferentes. Há um sistema de controle - Q-acadêmico – utilizado 
pelos alunos para verificar as notas de trabalhos e provas, data das avaliações marcadas e o calendário escolar; e 
os professores publicam as notas das avaliações no sistema, registram as faltas dos alunos e anexam conteúdos 
de aula. Há na Instituição um sistema de atendimento ao aluno de forma individual, em que o professor dispõe 
de certo tempo para ensinar a matéria e esclarecer dúvidas da mesma em um horário fora da aula. Notamos uma 
grande dificuldade de comunicação entre os professores em relação à marcação de provas e saídas de campo no 
mesmo dia de outras atividades. Ao final dos trimestres/semestres, os professores aplicam avaliações na mesma 
semana e em outros casos até no mesmo dia, dificultando uma possível programação de estudo para os alunos 
que seguem um planejamento de estudos. Os alunos e docentes utilizam-se das redes sociais em muitas ocasiões 
para tratar de assuntos curriculares, gerando um desconforto para ambos, pois estariam tratando de assuntos 
escolares fora do ambiente de aula. Analisamos que há um esquecimento por parte dos alunos em relação às 
datas em que as avaliações serão realizadas. Devido a isso, mesmo sabendo da importância de estudar desde o 
início das aulas, deixam para estudar no mesmo dia, um dia antes da avaliação ou revisam a matéria minutos antes 
da prova em determinadas ocasiões resultando no incomodo de muitos professores, pois percebem que muitos 
alunos priorizam mais uma disciplina do que a outra, faltando aulas que acham menos importantes para obterem 
mais tempo de estudo para as avaliações de outras disciplinas. 
JUsTiFiCATiVA: Afim de identificar possíveis lacunas na comunicação entre os alunos e docentes, o projeto 
possibilita ter uma análise mais específica dessas lacunas, levando em consideração ambos os lados e por fim 
implantar uma possível solução para o mesmo. Ter uma comunicação amigável entre alunos e docentes é extre-
mamente importante, pois influencia diretamente na educação do aluno, ele se sente mais à vontade, procura o 
docente para possíveis dificuldades, tendo um melhor rendimento. Nós, como alunas da Instituição, sentimos 
diretamente essa dificuldade de comunicação, querendo de alguma forma contribuir para o aprendizado dos 
outros alunos, tornando a relação aluno/docente mais harmoniosa. 
OBJETiVOs: Facilitar a marcação de atividades/avaliações; Proporcionar a consulta das datas que estão previs-
tas atividades/avaliações de outros professores para uma determinada turma; Notificar o aluno das atividades 
marcadas, servindo como um lembrete para o mesmo; Mostrar os horários de atendimento dos professores; 
Disponibilizar um chat para docentes e alunos tratarem exclusivamente de assuntos curriculares. Melhor a co-
municação entre aluno e professor. Auxiliar na organização da instituição de ensino. 
METOdOLOGiA: A metodologia conterá dados coletados por meios de questionários e entrevistas com alu-
nos e docentes, afim de documentar a real interação dos mesmos com a tecnologia voltada para o aprendizado. 
Anotações por meio do caderno de campo, discussão do assunto com psicólogo sobre o comportamento dos 
envolvidos em relação às novas tecnologias implantadas. Também foi realizada pesquisas bibliográficas por meio 
de revisão de artigos e projetos relacionados ao assunto. Estes dados serão avaliados de maneira que se possa 
desenvolver o aplicativo conforme necessidades dos envolvidos e assim adaptá-los às necessidades dos mesmos. 
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O aplicativo será desenvolvido em duas partes: acesso pela web ou diretamente pelo aplicativo no smartphone. O 
acesso à web será mais expansivo, tendo mais ferramentas à disposição do usuário, tanto como perfil de docentes 
ou aluno. Será desenvolvido com linguagens específicas, como HTML, CSS e Java Script; e plataforma Java para 
o desenvolvimento do aplicativo android. Após o desenvolvimento, será realizado todos os testes necessários 
para garantir o funcionamento de todas as ferramentas propostas. Tendo todas as funcionalidades desenvolvidas, 
o mesmo será disponibilizado para uso. 
REFEREnCiAs: Neste artigo uma das citações mais interessantes que o autor propôs foi a experiência que o 
aluno teria em utilizar as redes sociais como objeto de aprendizagem em relação à concentração do aluno. Muitos 
perdem o foco dos estudos por estarem nas redes sociais, e ao ter os dois sincronizados, treinariam a concentra-
ção mais repetidamente. Também foi verificado pelos resultados da pesquisa, de que os professores ainda não se 
sentem à vontade em utilizar este tipo de ferramenta como objeto de aprendizagem, e que os mesmos recebem 
mais solicitações de amizade dos alunos do que convidam para fazer amizade. Rodrigues, Delcides: O impacto 
das redes sociais na relação professor-aluno. Goiânia – Go. Disponível em: < http://www.inf.ufg.br/espinfedu/
sites/www.inf.ufg.br.espinfedu/files/uploads/trabalhos-finais/Artigo%20Delcides%20Rodrigues%20de%20
Assis%20revisado.pdf  > Umas das questões relevantes deste artigo foi a percepção de que boa parte dos pro-
fessores não utilizam a comunicação com os alunos por meio das redes sociais pela falta de conhecimento em 
relação tanto ao uso da ferramenta, como do próprio computador. Para tal ato, os profissionais necessitam de 
mais instrução e estar atualizados para atender à nova geração. Rodrigues, Nara Caetano: TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO: um desafio na prática docente. Santa Catarina, 
Florianópolis, v.6, n.1 (1-22), jan-jun, 2009. Disponível em: < https://www.journal.ufsc.br/index.php/forum/
article/download/11998/11863 > 
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ENSINO MÉDIO INTEGRADO E  
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

MEiO AMBiEnTE 

nTÍTULO: Berçário Online - A tecnologia a favor do meio ambiente

nORiEnTAdOR: Roberto Iraja Tavares da Costa Filho 

nAUTOREs: Thamires Sampaio Pontes de Matos e Mayara de Souza Pimentel 

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 en-
tre 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: O projeto pode ser descrito como um site que tem como objetivo principal colaborar com a 
diminuição do número de animais abandonados nas ruas por meio da exposição de animais que estão esperando 
uma adoção para que usuários de todos os lugares possam ter conhecimento desses animais, assim facilitando o 
processo de adoção. Através de uma página interativa exibiremos fotos e descrições dos animais que estão aban-
donados, esta descrição deve conter no mínimo o sexo, a idade média e a raça de cada animal. Após ter sido feita 
a descrição, esta será anexada à foto do animal e postada no site. Na pagina, estarão expostos os animais com suas 
descrições para que os usuários tenham acesso e possam escolher ali o animal que mais os agradar. 
OBJETiVOs: O presente projeto tem como objetivo geral diminuir o numero de animais abandonados nas ruas 
por meio da criação de um site que exponha animais de rua (abandonados) que estão esperando uma adoção 
para que usuários de todos os lugares possam ter conhecimento desses animais, 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: Após dúvidas e discussão do assunto entre os membros do grupo, e a identificação de tó-
picos e argumentos a serem abordados, dá-se inicio a execução da escrita, leitura e pesquisa mais aprofundada, 
através de artigos, livros, e mídias que possam nos oferecer informações sobre oque esta a ser tratado, e métodos 
de como estabelecer uma solução. Buscando a união de disciplinas estudadas durante o curso técnico, mais pre-
cisamente da área Informática (Linguagem de Programação, Programação para a WEB, Bancos de Dados), os 
dados encontrados e coletados, juntamente com as conclusões e informaçõesconcretas sobre o assunto selecio-
nado e encontrado, serão inseridos em um site web, implementado com a utilização das ferramentas e linguagens 
aprendidas ao longo do curso, como PHP, MySQL, JavaScript, CSS e HTML. 
REFEREnCiAs: A bibliografia do projeto contém os seguintes sites: Amar, Amigos para Animais de Rua, dispo-
nível em: http://www.amigosdosanimaisderua.com.br/?q=node/171 , 28/06/2014; O CHEFE DO GOVER-
NO 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/. 
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nTÍTULO: EcoTecno - Tecnologia em beneficio do consumidor 

nORiEnTAdOR: Fábio Luís da Silva Santos 

nCOORiEnTAdOREs: Roberto Iraja Tavares da Costa Filho 

nAUTOREs: Brenda Trindade Soares, Gabrieli Malet de Oliveira e Luiza da Silveira Wolff   

PROBLEMA: O grande aumento do consumo de energia elétrica, embora possa refletir o aquecimento da eco-
nomia e a melhoria da qualidade de vida, também tem aspectos negativos a serem considerados. Dentre esses 
podemos citar; a possibilidade do esgotamento dos recursos utilizados para a produção de energia elétrica; o 
impacto ao meio ambiente gerado por essa atividade; e os elevados investimentos na construção de novas usinas. 
Mais de 80% da energia gerada no Brasil vem de usinas hidrelétricas. De modo geral, a tecnologia é considerada 
limpa, uma vez que praticamente não emite gases de efeito estufa, que contribuem com o aquecimento global, 
porém o grande problema ambiental, e também social, causado pelas hidrelétricas é a necessidade de represar 
os rios. Vastas regiões são alagadas, o que provoca não só a retirada das populações humanas do local, como 
alterações no ecossistema. Boa parte do aumento do consumo de energia elétrica é decorrente do desperdício, 
levando em consideração que o consumo residencial e comercial representa cerca de 42% do total consumido, 
conclui-se então que é nesses setores que encontram-se os maiores índices de desperdício, apesar do estímulo ao 
uso eficiente através de campanhas e até mesmo de programas nacionais como o PROCEL (Programa Nacional 
de Conservação de Energia Elétrica), criado pelo Ministério de Minas e Energia em 1985. É possível afirmar 
que a inexistência de um método de acompanhamento diário e contínuo do gasto com energia pelas pessoas 
contribui com o aumento do consumo e do desperdício, pois somente no momento em que a fatura de energia 
elétrica chega na residência é que se pode saber o quanto foi consumido no mês e o valor que deve ser pago pelo 
mesmo. Não há modo de perceber que, por exemplo, existe algum ou alguns aparelhos domésticos consumindo 
muita energia e que se estivessem desligados contribuiriam para uma redução do valor da fatura no final do mês 
e a consequente economia de energia. 
JUsTiFiCATiVA: As pessoas geralmente só têm acesso ao valor gasto com o consumo de energia elétrica du-
rante o mês quando suas respectivas contas chegam, no final do mês. Este fator faz com que estas pessoas não 
tenham controle sobre seus gastos, pois não existe uma forma de visualizar o seu consumo no momento que 
desejarem, não é possível nem mesmo saber se existe um eletrodoméstico fora dos padrões de consumo ideal, 
que esteja gerando um gasto excessivo, desnecessário e que talvez nunca seja descoberto pelo usuário. Forne-
cendo acesso e visualização a essas informações, o EcoTecno traz a possibilidade do usuário acompanhar seus 
gastos com energia elétrica, desta forma tornando possível controlar seu consumo e caso note alguma alteração 
anormal no mesmo, poderá verificar qual o eletrodoméstico está fora dos padrões. Padrões estes que estarão 
disponíveis no sistema on-line onde o usuário também poderá cadastrar seus dispositivos eletroeletrônicos. 
OBJETiVOs: O primeiro objetivo deste trabalho é projetar e construir um sistema de medição, registro e acom-
panhamento do consumo de energia elétrica (EcoTecno) capaz de ser adaptado em qualquer residência com 
acesso à internet, cuja finalidade é promover o uso eficiente e a redução do desperdício de energia. O segundo 
objetivo é desenvolver uma aplicação on-line que realizará a interação dos consumidores residenciais com o 
sistema (EcoTecno), disponibilizando para os mesmos a visualização do consumo de energia elátrica em kWh 
(Quilowatt-hora), convertendo para a moeda local de acordo com a tarifa da companhia de energia elétrica (R$/
kWh no caso do Brasil). Complementarmente a aplicação fornecerá um histórico de consumo de determinados 
períodos de tempo e alertas via publicação no Facebook e/ou envio de E-mail. O terceiro objetivo é desenvolver 
um cadastro de clientes residências e dispositivos EcoTecno no sistema on-line de forma a gerar informações re-
lativas a grupos familiares, condomínios, bairros, entre outros. De forma geral, o objetivo de instalar sistemas de 
acompanhamento de consumo energético nas residências é promover a consientização 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 de energia elétrica, resultando em um menor impacto ambiental causado pela necessi-
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dade de ampliação do sistema de geração e distribuição de energia. 
METOdOLOGiA: A elaboração do EcoTecno é dividida em cinco etapas. A primeira etapa do trabalho foi o 
levantamento dos principais problemas ambientais causados pelo constante aumento do consumo de energia 
elétrica. Após este levantamento foi realizada uma análise dos dados para definir os principais objetivos do 
projeto.A segunda etapa do trabalho baseia-se na aplicação de um questionário em pessoas que residem na 
cidade de Charqueadas com a finalidade de coletar suas opiniões a respeito do que seria útil para economizar 
energia, se um sistema como o EcoTecno ajudaria e também foi questionado a faixa média do valor das faturas 
de energia elétrica dessas pessoas. A finalidade dessa pesquisa foi realizar uma compararação entre a necessidade 
da população e os objetivos definidos para este projeto, desta forma foi possível determinar se o trabalho real-
mente tem relevância social. A terceira etapa foi 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 a interface on-line do EcoTecno. Entre estas soluções está o Arduino e a 
plataforma Open SenSe. 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 dos sistemas físico e on-line. 
A programação on-line será realizada utilizando HTML, PHP e Banco de Dados MySQL. Ela será composta 
de um cadastro para produtos e usuários, terá uma página com dicas para o usuário reduzir o seu consumo e ter 
acesso aos seus gastos. Na quinta etapa serão realizados testes após a montagem final do sistema. Serão testados 
em laboratório alguns itens básicos de segurança a fim de evitar riscos na instalação do mesmo e posteriormente 
o EcoTecno será instalado em uma residência para ser testado em condições reais de operação para termos aces-
so a resultados reais que serão obtidos com o protótipo.
REFEREnCiAs: SOARES, Wallace. PHP 5 – Conceitos, programação e integração. Editora Erica, 2005. CON-
VERSE, T; PARK, J. PHP a Bíblia. Editora Campus-Elsevier, 2003. 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. SILBERSCHATZ, K, “Sistema de Banco de Dados”, 
3ed, São Paulo: Makron Books, 1993. GUIMARÃES, C. C., “Fundamentos de Bancos de Dados: Modelagem, 
Projeto e Linguagem SQL”, Campinas: Editora da Unicamp, 2003. Agência Nacional de Energia Elétrica (Ane-
el). Agência Nacional de Energia Elétrica. Disponível em: <www. aneel.gov.br>. Acesso em: 15 de Maio de 
2014. Eletrobrás. Eletrobrás. Disponível em: <www.eletrobras.com>. Acesso em: 16 de Maio de 2014. Homau-
tomation. Current monitoring with non-invasive sensor and Arduino. Disponível em: <www.homautomation.
org>. Acesso em: 13 de Maio de 2014. Open Energy Monitor. Open Energy Monitor. Disponível em: <www.
openenergymonitor.org>. Acesso em: 12 de Maio de 2014. 

nTÍTULO: Ecoturismo na Região de Camaquã 

nORiEnTAdOR: Paulo Renato Gomes Bandeira 

nAUTOREs: Tamires Hübner, Andrey Bender e Alessandra Galski Rosiak  

PROBLEMA: Visto que, na cidade de Camaquã não possui muitas atividades de lazer buscamos pesquisar e di-
vulgar novas alternativas para a região. Segundo a Política Nacinonal de Ecoturismo, afim de, propiciar à comuni-
dade: melhores condições de vida e mais benefícios, ao meio ambiente: uma poderosa ferramenta na valorização 
dos recursos naturais, à nação: uma fonte de riquezas, divisas e geração de empregos e ao mundo: a oportunidade 
de conhecer e utilizar o patrimônio natural dos ecossistemas para onde convergem a economia e a ecologia, para 
o conhecimento e o uso da gerações futuras. 
JUsTiFiCATiVA: Segundo Marcos Conceituais-MTur “ o ecoturismo é o segmento da atividade turística que 
utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de 
uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem estar das popula-
ções.” Este negócio é caracterizado pelo contato com meios naturais, pela realização de atividades que possam 
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proporcionar a vivência e o conhecimento da natureza, pela informação e interpretação ambiental e pela prote-
ção das áreas onde ocorre. 
OBJETiVOs: No estado do Rio Grande do Sul há várias regiões regiões que realizam esta ativdade, porém o 
foco será a região centro Sul, mais especificadamente nas cidades de Camaquã, Cristal e São Lourenço do Sul. 
Onde se encontram: o Parque Estadual do rio Camaquã, a Associação Amigos da Água Grande-Fundação 
Barbosa Lessa, museu General Bento Gonçalves, passeio náutico com mergulho e turismo rural. Sendo assim, 
o projeto tem como seu principal objetivo identificar locais com potencial de atividades relacionadas ao ecotu-
rismo, conhecer as atividades já existentes nessas regiões e propor alternativas para a exploração dessas áreas. 
METOdOLOGiA: O trabalho referente contará com pesquisas bibliográficas e saídas de campo, algumas nas 
quais já foram realizadas, buscando estudar as áreas propostas no projeto (o Parque Estadual do rio Camaquã, 
a Associação Amigos da Água Grande-Fundação Barbosa Lessa, museu General Bento Gonçalves, passeio 
náutico com mergulho e turismo rural). Afim de identificar quais tem afinidade para o desenvolvimento do eco-
turismo e se estão de acordo com a legislação brasileira vigente. Assim, promovendo e desenvolvendo o turismo 
com bases culturais e ecologicamente sustentáveis e incentivando investimentos em conservação do recursos 
naturais e culturais utilizados. 
REFEREnCiAs: Disponível em: - www.brasilescola.com, acesso em: maio de 2013 - www.fundaçãobarbosales-
sa.com.br, acesso em: junho de 2013 - www.monoecoturismo.blogspot.com.br, acesso em: julho de 2013 - www.
turismo.gov.br, acesso em: agosto 2013 

nTÍTULO: Estilo R 

nPROFissÃO: Professora 

nCOORiEnTAdOR: Ana Nedel 

nAUTOREs: Isadora Bortowski Florisbal e Sthefany Lacerda da Silva  

PROBLEMA: A sociedade em que vivemos prega o consumismo, o que faz com que os materiais percam a 
utilidade rapidamente, pelo surgimento de novos bens de consumo, gerando muitos resíduos. Além disso, em 
Camaquã, a participação das pessoas na coleta seletiva é baixa. Isto é alarmante, visto que o lançamento delibera-
do de resíduos sólidos no ambiente desencadeia problemas ambientais, sociais e econômicos e mesmo sabendo 
que a moda é um fator social coercitivo, e que há muitas campanhas de conscientização e projetos de educação 
ambiental, o número dos resultados não tem sido significativo. 
JUsTiFiCATiVA: O projeto teve iniciativa através do interesse das integrantes pela reutilização de materiais 
que são considerados desprezíveis para a grande parte da sociedade. Baseado nos 3 R’s, a ideia da confecção 
de bijuterias surgiu pelo agrado das integrantes por estas e também através das disciplinas que há no instituto. 
Atualmente, o “Estilo R” criou um interesse pela área social, através de entrevistas que foram realizadas com 
catadores de material reciclado do transbordo de Camaquã. Esta nova motivação foi despertada devido ao pouco 
conhecimento visível dos trabalhadores e a baixa valorização do serviço digno que eles exercem. Assim, também, 
visando valorizar os seus serviços. 
OBJETiVOs: Inicialmente, pretendíamos apenas difundir o consumo consciente, baseado numa ideia de moda 
sustentável e mostrando que é possível produzir acessórios com uma menor geração de resíduos. Posteriormente, 
com o bom desenvolvimento do projeto, o Estilo R tornou-se um projeto de extensão e agora pretendemos focar 
também na questão social envolvida e no quanto a geração de resíduos influencia a vida de muitas pessoas que tra-
balham com estes materiais, entretanto, sempre visando dar importância ao serviço destas pessoas. 
METOdOLOGiA: Pretendemos obter resultados dos nossos objetivos através da confecção de bijuterias e 
acessórios inspirados no conceito dos 3 R’s, sendo eles: reduzir, reaproveitar e reciclar. Reduzir; utilizar mate-
riais de forma inusitada, dando nova utilidade para os mesmos – Reutilizar, e também utilizar resíduos, que, 



143Charqueadas, RS, dezembro de 2014.
Coordenadoria de Pesquisa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

AnAis dA Viii MOCiTEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSUL – Câmpus Charqueadas

normalmente, tem como destino final o aterro sanitário, como matérias primas para confecção de acessórios 
- Reciclar. Primeiramente, os resíduos produzidos por cada integrante foram utilizados para a confecção de 
peças e estas foram expostas através de um desfile. E posteriormente, ocorreu a realização de oficinas com as 
pessoas que trabalham no aterro sanitário, pois em seu serviço há uma grande disponibilidade destes materiais. 

nTÍTULO: Projeto educação ambiental nos Centros de Referência em Assistência Social 
CRAs - Município de Camaquã 

nORiEnTAdOR: Sandra da Silva Machado 

nCOORiEnTAdOREs: Josué Michels e Lydia Tessman 

nAUTOREs: Veridiana Gehrke e Thais Hubner 

PROBLEMA: De acordo com o observado em alguns trabalhos específicos, as escolas e Centros de Referência 
em Assistência Social – CRAS, trabalham a Educação Ambiental geralmente com atividades formais, com temas 
geradores predominantemente como lixo, proteção do verde, degradação dos mananciais, para fazer acontecer 
a interdisciplinaridade, mas, o que se pretende com a Educação Ambiental na escola e centros, é que ela seja um 
processo de permanente aprendizagem, que valoriza as diversas formas de conhecimento e constitua cidadãos 
com consciência local e uma visão do planeta, com atividades muito além das formais. 
JUsTiFiCATiVA: O papel desempenhado pelo professor, como mediador do conhecimento, proporciona ao 
profissional da educação um posicionamento crítico e reflexivo quanto às questões da educação ambiental. No 
entanto, ele precisa estar preparado para este desafio, mas antes de pensarmos em auxiliar nesta qualificação, 
necessitamos saber a quais são suas principais necessidades. Neste sentido realizamos desde 2012 projetos de 
pesquisa e extensão na área da educação ambiental nas escolas do município de Camaquã com o intuito de co-
nhecer a realidade e contribuir com a implementação e aprimoramento das práticas já realizadas. Sabe-se que a 
educação transcende o espaço escolar, por este motivo neste ano (2014) o trabalho com a educação ambiental 
direciona-se aos Centros de referência em Assistência social do município, visando o alcance de uma clientela 
ainda não inserida nestas práticas. 
OBJETiVOs: GERAL: Contribuir de forma efetiva com a reflexão sobre a Educação Ambiental em todas as 
suas interfaces, na implementação e aprimoramento desta nas práticas educacionais nos Centro de Referência 
em Assistência Social de Camaquã. ESPECÍFICOS: - Identificar a concepção dos professores/monitores sobre 
temas como Educação, Ambiente e Educação Ambiental e compará-las com o que nos traz a literatura (temas 
transversais, interdisciplinaridade); - Compreender a metodologia utilizada e os atores envolvidos (professo-
res, monitores, alunos, pais, funcionários, vizinhos, comerciantes, entre outros) para a aplicação da educação 
ambiental na escola e no bairro; - Conhecer os projetos ambientais que já são trabalhados nos CRAS, assim 
como as metodologias e percepções dos envolvidos sobre os respectivos projetos; - Diagnosticar as principais 
dificuldades para o desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental e quais seriam as principais temas a 
serem trabalhados; - Auxiliar na superação das dificuldades encontradas pelo Centro para a implementação e ou 
aprimoramento da Educação Ambiental. - Oportunizar atividades de reflexão sobre a Educação Ambiental para 
a comunidade em geral. - Promover palestras, mini-cursos e oficinas sobre o tema envolvendo a comunidade. 
- Envolver os docentes/monitores dos diferentes CRAS na busca de soluções e alternativas que viabilizem a prá-
tica da Educação Ambiental . - Oportunizar espaços de socialização, construção e troca de saberes relacionados 
a Educação ambiental. - Ampliar as experiências e os saberes dos envolvidos no projeto em relação a Educação 
Ambiental. 
METOdOLOGiA: As práticas adotadas serão organizadas em dois grupos: aprimoramento e inovações. As 
atividades já desenvolvidas nos CRAS serão reavaliadas e aprimoradas. Temos o conhecimento de algumas ini-
ciativas, como de criação de hortas, gestão de resíduos, racionamento no consumo de água e valorização do 
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espaço escolar. Por outro lado teremos também a possibilidade de contribuir com a implementação de práticas 
inovadoras para os CRAS. Tais atividades serão escolhidas em função das percepções obtidas e as concepções 
adotadas pelo grupo de trabalho deste projeto sobre educação ambiental. Alguns exemplos abrangem a capaci-
tação dos profissionais que atuam nestas instituições, e a aplicação de oficinas sobre água, energia, entre outros 
temas considerados relevantes dentro do contexto encontrado. As oficinas e ou capacitações serão realizadas 
nas terças, quartas e quintas feiras, dias em que estaremos com a representação efetiva de um bolsista dentro 
dos CRAS. Ainda, em um destes dias, de acordo com a demanda, teremos a atuação de um dos colaboradores, 
implementando e avaliando o andamento das atividades. Os demais dias da semana, segunda e sexta feira, serão 
reservados para atividades de reavaliações e planejamentos no IFSUL. Etapas da realização da atividade de Ex-
tensão: Etapa 1 – Reunião do grupo de trabalho Etapa 2 – Planejamento e organização das atividades Etapa 3 
- Planejamento e organização das atividades (elaboração e ou aprimoramento das oficinas) Etapa 4 – Elaboração 
do cronograma de trabalho, juntamente com os gestores dos CRAS Etapa 5 – Início dos trabalhos no CRAS 
Getúlio Vargas Etapa 6 - Início dos trabalho no CRAS Ouro Verde Etapa 7 – Conclusão das atividades Etapa 
8 - Construção do relatório final 
REFEREnCiAs: ANDRADE, D. F. Implementação da Educação Ambiental em escolas: uma reflexão. Fun-
dação Universidade Federal do Rio Grande. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, v. 4.out/
nov/dez 2000. BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2004. BIZERRIL, Marcelo X. A. e FA-
RIA, Dóris S. Percepção de professores sobre a educação ambiental no ensino fundamental. Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos. Brasília, v. 82, n. 200/201/202, p. 57-69, jan./dez. 2001. BRASIL. Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentação 
dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 436 p. NARCIZO, K. R. dos S. Uma análise sobre a impor-
tância de trabalhar a educação ambiental nas escolas. Rev. eletrônica Mestr. Educ. Ambient. ISSN 1517-1256, v. 
22, janeiro a julho de 2009.

nTÍTULO: Projeto hortas orgânicas educativas no município de Bagé – Implantação e 
produção de hortaliças orgânicas em escolas de Bagé 

nORiEnTAdOR: Viviane Aires de Paula 

nCOORiEnTAdOR: Denise de Souza Martins 

nAUTOREs: Taisson Machado Carvalho e Thaís Murias Jardim

PROBLEMA: A implantação de hortas orgânicas em escolas públicas vem mostrando bons resultados, mostran-
do que a ação participativa na produção e no consumo principalmente de hortaliças - fonte de vitaminas, sais 
minerais e fibras - desperta nos alunos mudanças em seu comportamento alimentar, atingindo inclusive toda a 
família (TURANO, 1990). Tal como o projeto “Hortas Orgânicas Educativas no Município de Bagé”, a produ-
ção de alimentos orgânicos em escolas estimula a construção de princípios de responsabilidade e comprometi-
mento com a natureza, além de proporcionar uma alimentação melhor e mais saudável a comunidade escolar. Os 
produtos orgânicos são mais saudáveis e não prejudicam o meio ambiente, porém não são tão consumidos por 
serem mais caros ou sem acesso em relação aos produzidos tradicionalmente. Assim, é importante proporcionar 
a vivencia da produção e consumos de hortaliças orgânicas na comunidade escolar, buscando facilitar o acesso a 
alimentos de qualidade, mostrar a importância e os benefícios dos mesmos. 
JUsTiFiCATiVA: Devido a falta de acesso, normalmente, a alimentos saudáveis e a necessidade de conscienti-
zação ecológica, é extremamente importante a disseminação da produção e consumo de alimentos orgânicos. 
Assim, a principal motivação deste projeto é a disseminação da importância do cultivo de hortaliças e frutas orgâ-
nicas, por isso a escolha de implantar este projeto nas escolas, para que os alunos saibam e tenham contato com 
este tipo de produção desde cedo. A implantação de hortas orgânicas nas escolas tem um caráter educativo, tanto 
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no aprendizado sobre a produção das hortaliças quanto na relação com o meio ambiente, um caráter econômi-
co, que visa diminuir o gasto da escola com aquisição externa de hortaliças, e um caráter político e social, pelo 
incentivo à produção e consumo de alimentos orgânicos, altamente nutritivos e menos impactantes ao ambiente. 
OBJETiVOs: Esta parte do projeto tem como objetivo a implantação de hortas orgânicas em escolas municipais 
de Bagé de modo a, também, disseminar a importância de consumir alimentos orgânicos. Além de diversificar 
a educação dos alunos do ensino fundamental e médio no município de Bagé, integrar os diversos profissio-
nais envolvidos no projeto (professores, estudantes, funcionários), relacionar aspectos como produção orgânica, 
educação ambiental e alimentar e nutricionais, valorizar o consumo de alimentos orgânicos e/ou saudáveis e a 
importância de uma alimentação diversificada, gerar aprendizagem múltipla, estimular o educando das escolas a 
desenvolver hortas residêncial/familiar. 
METOdOLOGiA: Foram realizados procedimentos e avaliações para implantação de hortas orgânicas em esco-
las no município de Bagé. Como visitas as escolas com explanação, orientação e divisão de tarefas entre IFSul e 
comunidade escolar, avaliação da aptidão das áreas, divisão e medição de áreas, amostragem de solo para análise 
química de fertilidade, interpretação das análises químicas de solo, operações de preparo do solo, coleta de adubo 
em local de doação do mesmo, força tarefa entre IFSul e as escolas para obtenção de adubos, sementes, entre 
outros insumos e/ou materiais, orientações sobre separação do lixo domestico e compostagem nas escolas, 
calagem do solo e semeadura de algumas hortaliças como, rúcula, salsa, cenoura, entre outras. Também foram 
realizados o plantio de flores nos locais das hortas como forma de ampliar a biodiversidade, bem como, melhorar 
a “beleza” do local. 
REFEREnCiAs: BRASIL. Lei 10.831 de 24 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá 
outras providências. Diário Oficial da União 2003. 24 dez. CUNHA, E. da; SOUSA, A. A. de; MACHADO, N. 
M. V. A alimentação orgânica e as ações educativas na escola: diagnóstico para a educação em saúde e nutrição. 
Ciência & Saúde Coletiva, 15(1): 39-49, 2010. FILGUEIRA, F.A.R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia 
moderna na produção e comercialização de hortaliças. 3.ed. Viçosa: UFV, 421 p., 2008. SOUZA, J.L.; RESEN-
DE, P. Manual de horticultura orgânica. 2.ed. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 843 p., 2006 

nTÍTULO: Superação de dormência em sementes de cornichão

nORiEnTAdOR: Diogo Ricardo Goulart Pereira Rêgo 

nCOORiEnTAdOREs: João Carlos Pinto Oliveira e Mauricio Marini Köpp 

nAUTOR: Reniéli Spindola

PROBLEMA: O cornichão é uma leguminosa forrageira amplamente utilizada no Rio Grande do Sul, com 
importante contribuição na alimentação de bovinos e ovinos na pecuária gaucha. Um dos problemas que o 
produtor de sementes desta espécie enfrenta é seu estabelecimento lento, devido à dormência tegumentar. Este 
aspecto acaba exigindo do produtor o emprego de tratamentos pré-germinativos que permitam a superação da 
dormência destas sementes e expressão da máxima germinação, para que assim o seu estabelecimento seja mais 
eficiente. 
JUsTiFiCATiVA: Dentre as leguminosas forrageiras o cornichão apresenta vantagens na produção de matéria 
verde, tanto na primavera quanto no verão, decorrente de sua resistência à seca e ao encharcamento temporário 
do solo. Poucos são os estudos realizados sobre métodos que possam provocar a superação de dormência para 
induzir a germinação de sementes de cornichão, portanto a obtenção de informações que venham auxiliar na 
superação deste problema são de grande importância para a produção desta espécies forrageira 
OBJETiVOs: O objetivo do experimento foi identificar os métodos mais eficientes e viáveis para a superação 
da dormência tegumentar de sementes de cornichão da cultivar São Gabriel (Lotus Corniculatus L. Estes méto-
dos deverão ser rápidos, seguros e de fácil padronização (escarificação mecânica imersão das sementes em água 
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quente, tratamento com ácido giberélico e escarificado com lixa mais ácido giberélico) para poderem ser reco-
mendados ao setor produtivo, permitindo a máxima expressão do poder germinativo do lote. 
METOdOLOGiA: O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes da Embrapa Pecuária Sul. Utili-
zou-se um lote de sementes comerciais de cornichão (Lotus Corniculatus L.) cultivar São Gabriel. Os tratamen-
tos para superação de dormência consistiram em: escarificação mecânica com lixa n° 80 por 60 segundos a 1750 
rpm, imersão das sementes em água quente por um, três, cinco e sete minutos a 100°C, tratamento com ácido 
giberélico na concentração 0,006%, escarificado com lixa mais ácido giberélico 0,006% e testemunha. Ácido 
giberélico - foram colocadas 5g de sementes em uma placa de petry e posteriormente pulverizado uma solução 
de ácido giberélico 0,006% que permaneceram por 24 horas para a absorção homogênea da substância. Imersão 
em água quente - Consistiu em emergir 200 g de sementes em 1L de água a temperatura constante de 100ºC 
durante o período de um, três, cinco e sete minutos, permanecendo por 24 horas em repouso para a secagem das 
mesmas. Escarificação mecânica - Foi utilizado um escarificador elétrico, constituído por um cilindro com lixas 
n°80 fixadas ao seu redor, tendo no seu interior um eixo rotatório com quatro pás. Neste aparelho as sementes 
foram submetidas ao tempo de 60 segundos. Escarificação mecânica mais ácido giberélico - Neste tratamento 
foi utilizado o lote das sementes escarificadas para serem submetidas ao ácido giberélico na concentração 0,006% 
em uma placa de petry com 5g de semente . O teste de germinação foi conduzido em delineamento experimental 
causalizado, com quatro repetições de 100 sementes por tratamento, as quais foram colocadas sobre papel mata-
-borrão em caixas tipo Gerbox umedecido com água destilada no peso de 2,5 vezes o peso do papel. Os gerbox 
permaneceram em câmara de germinação a temperatura constante de 20°C. As contagens foram realizadas 
quatro e 12 dias após a semeadura Os dados foram expressos em porcentagem de germinação na 1° contagem, 
plântulas normais, anormais, mortas, sementes duras e germinação total . 
REFEREnCiAs: ALMEIDA, L.; MAEDA, J. A.; FALIVENE. M.P.S Efeito de métodos de escarificação na 
germinação de sementes de cinco leguminosas forrageiras. Bragantia, Campinas, v. 38, n. 9, p. 83-96, 1979. 
BEWLEY, J. D. Seed germination and dormancy. The Plant Cell, Stanford v. 9, p. 1055-1066, 1997. BRASIL. 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Regras para análise de 
sementes. Brasília, DF: MAPA/ACS, 2009. 399 p. CARAMBULA, M. Producion y manejo de pasturas sembra-
das. Montevideo: Hemisferio Sur, 1977. 577p. CASTRO, C.R..; CARVALHO, W.; Superação da dormência te-
gumentar em sementes de cornichão (Lotus corniculatus L.). Revista Sociedade Brasileira de Zootecnia. Viçosa, 
v. 21, n. 6, p. 1009-1013, 1992. GARCIA, É.N.; BASEGGIO, J. Poder germinativo de sementes de Desmodium 
incanum DC. (LEGUMINOSAE). Revista Brasileira de Agrociência, Pelotas, v. 5, n. 3, p.199-202. 1999. GRUS, 
V. M. Germinação de sementes de Pau-ferro e Cassia javanesa submetidas a tratamentos para quebra de dor-
mência. Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v.2, n.6, p. 29 -35, 1990. LEITE, I.C.; SOARES, F.H. Avaliação 
de métodos de escarificação sobre a germinação de sementes de Macroptilium atropurpureum CV. SIRATRO. 
Informativo ABRATES, Londrina, v.13, n.3, p.456, 2003. MEDEIROS, R.B.; NABINGER, C. Superação da 
dormência em sementes de espécies forrageiras. Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v.18, n.2, p.193-199, 
1996. MONTARDO, D.P.; CRUZ, F.P.; CAETANO, J.H.; EGGERS, L.; BOLDRINI, I.I.; DALL’ AGNOL, M. 
Efeito de dois tratamentos na superação de dormência de sementes de cinco espécies de Adesmia DC. Revista 
Científica Rural, Bagé, v.5, n.1, p.1-7, 2000. PEREZ, S.C.J.G.A. Envoltórios. In: FERREIRA, A.G.; BORGHET-
TI, F. Germinação: do básico ao aplicado. Porto Alegre: Artmed, 2004. p.125-134. POPINIGIS, F. Fisiologia da 
semente. Brasília:AGIPLAN, 1977. 288p. 
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ENSINO SUPERIOR 
MATEMáTiCA E sUAs TECnOLOGiAs / CiênCiAs dA nATUREZA 

E sUAs TECnOLOGiAs

TÍTULO: Diagnóstico das falhas prováveis em transformadores de potência utilizando 
modelo elétrico da impedância do transformador com base em células RLC passivas

ORiEnTAdOR: Rogério Coelho Guimarães 

AUTOREs: Rodrigo Casanova dos Santos Wrege e Luis Otavio Steffenmunsberg Grillo 

PROBLEMA: Devido à grande importância de transformadores em sistemas elétricos de potência, desenvolver 
mecanismos de análise de ensaios não destrutivos tem grande relevância operacional e econômica no mercado. 
Dentre as técnicas de análise de falhas em transformadores, este trabalho destaca o método de Análise de Res-
posta em Frequência (FRA) que é um teste não destrutivo o qual oferece uma resposta em frequência individual 
para cada equipamento. As variações nestas respostas para um mesmo transformador podem estar associadas 
a deformações mecânicas nos seus enrolamentos. Uma das grandes dificuldades deste método é a análise dos 
resultados obtidos visto que não existe um padrão internacional para a avaliação, o que exige grande conheci-
mento prático e experiência do profissional que irá realizar a análise dos dados resultantes deste teste. Além disso, 
é necessário obter um modelo elétrico que represente a característica da resposta em frequência do transforma-
dor para realizar a comparação com os resultados dos testes reais obtidos em procedimentos de manutenção. 
Este modelo elétrico deve fornecer um resultado com razoável aproximação se comparado com a resposta em 
frequência original do transformador em análise (considerando o equipamento em perfeito funcionamento, sem 
falhas), o que requer uma série de tratamentos de dados e operações de correção no algoritmo do modelo para 
atingir tal resultado. 
JUsTiFiCATiVA: Transformadores de potência estão entre os equipamentos mais importantes em sistemas de 
transmissão e distribuição de energia elétrica. A ocorrência de falhas nestes equipamentos promove transtornos 
operacionais e financeiros significativos, sendo de grande importância o controle e mitigação destas falhas. Por-
tanto, analisar a condição de funcionamento deste componente é fundamental. Neste sentido, a modelagem de 
um transformador como ferramenta de análise constitui uma das formas mais efetivas para a obtenção de um 
diagnóstico conciso e objetivo. O método de Análise da Resposta em Frequência (FRA) da impedância do trans-
formador permite identificar mudanças deste equipamento através da resposta em frequência a fim de verificar 
defeitos e futuras degradações. Por ser um ensaio não destrutivo, o FRA torna-se uma excelente técnica para 
se adotar em operações de manutenção corretiva e preventiva, nos diversos segmentos de sistemas de energia 
elétrica que empregam transformadores. Então é clara a necessidade de técnicas de modelamento e análise dos 
resultados dos testes de reposta em frequência, sendo um ramo de pesquisa bem promissor dentro do estudo de 
ensaios não destrutivos. 
OBJETiVOs: Este trabalho pretende aprimorar o algoritmo do modelo elétrico que representa a característica da 
resposta em frequência do transformador através de células RLC passivas fazendo com que este apresente uma 
resposta com o mínimo de erro, considerando tanto a resposta em módulo da impedância do transformador, 
como a resposta em fase, que é muito difícil de ser aproximada precisamente com o uso de modelos elétricos. 
Esta tarefa é realizada objetivando possibilitar o uso da resposta da simulação deste modelo para a comparação 
com testes de resposta em frequência reais realizados em operações de manutenção de transformadores de po-
tência, a fim de identificar deformações mecânicas ou futuras degradações nos enrolamentos destes transforma-
dores. A partir destas etapas, deve-se desenvolver um algoritmo que compare o resultado do modelo com o teste 
real e informe qual o grau de deformação do enrolamento segundo o Padrão Chinês de Análise FRA – Norma 
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DL-T911-2004, utilizado na República Popular da China; que foi a técnica mais concreta e concisa identificada 
na pesquisa realizada, já que não existe um padrão internacional para a Análise de Resposta em Frequência. 
METOdOLOGiA: Neste projeto, o modelo elétrico que representa a característica da resposta em frequência do 
transformador através de células RLC passivas é obtido através de um algoritmo computacional desenvolvido no 
software Matlab. Para a formação destas células, o algoritmo utiliza dados do ensaio FRA (Frequency Response 
Analisys) cedidos pela fábrica do transformador. O programa executa rotinas iterativas com o intuito de reduzir 
o efeito residual das células RLC na resposta em frequência observado no algoritmo que serviu de base para esta 
pesquisa. Em seguida, o programa computacional confronta os dados do modelo com um outro ensaio FRA 
do mesmo transformador e acusa possíveis falhas de acordo com o Padrão Chinês de Análise FRA – Norma 
DL-T911-2004. 
REFEREnCiAs: BECHARA R.; BRANDÃO JR., A. F. Análise de falhas em transformadores de potência e seus 
mecanismos de ocorrência. In: ENCUENTRO REGIONAL IBEROAMERICANO DE CIGRÉ (ERIAC), 
13., 2009, Puerto Iguazú, Argentina. Anais... Puerto Iguazú: Cigré, 2009. GUIMARÃES, R. C. Modelo Elétrico 
da Impedância do Transformador Baseado em Células RLC Passivas. Dissertação de mestrado – Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFRGS – MINTER UFRGS/IFSul, Porto Alegre, 2010. Mundim 
P. D., Mendes J. C. e Asada E. N. FRA – Aplicação em Diagnóstico Avançado de transformadores de Potência e 
reatores de Alta Tensão. In: ENCUENTRO REGIONAL IBEROAMERICANO DE CIGRÉ (ERIAC), 13., 
2009, Puerto Iguazú, Argentina. Anais... Puerto Iguazú: Cigré, 2009. NUNES, A. P. et al. Aplicações de análise 
de resposta em frequência e impedância terminal para diagnóstico de transformadores. In: ENCUENTRO RE-
GIONAL IBEROAMERICANO DE CIGRÉ (ERIAC), 13., 2009, Puerto Iguazú, Argentina. Anais... Puerto 
Iguazú: Cigré, 2009. PLEITE, J. et al. Modeling the transformer frequency response to develop advanced main-
tenance techniques. In: POWER SYSTEMS COMPUTATION CONFERENCE (PSCC’02), 2002, Sevilla, 
España. Proceedings... [S. l.], 2002. 
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ENSINO SUPERIOR 
CiênCiAs HUMAnAs E sUAs TECnOLOGiAs / LinGUAGEns, 

CódiGOs E sUAs TECnOLOGiAs

TÍTULO: O uso da tecnologia assistiva como suporte na alfabetização de jovens e crianças 
especiais

ORiEnTAdOR: Pedro Rocha 

AUTOR: Josi Schwarz

PROBLEMA: Este é um projeto que visa a utilização de tecnologias Assistivas para auxiliar na alfabetização de 
adolescentes. O trabalho é realizado com um grupo de adolescentes com necessidades educacionais especiais 
(NEES) da escola EMEEF Tristão Sucupira Vianna no bairro Restinga. Este grupo é formado em sua maioria 
por alunos com deficiência intelectual média. Segundo o site Inclusão Brasil, deficiência intelectual ou atraso cog-
nitivo é um termo que se usa quando uma pessoa apresenta certas limitações no seu funcionamento mental e no 
desempenho de tarefas como as de comunicação, cuidado pessoal e de relacionamento social. 
JUsTiFiCATiVA: nossa motivação é fazer com que estas crianças e jovens sejam incluidos na sociedade e sejam 
tratados como iguais. A inclusão escolar tem sido mal comprometida, principalmente no seu apelo a mudanças nas 
escolas comuns e especiais. Sabemos, contudo, que tem essas mudanças não garantiremos a condição de nossas 
escolas receberem, indistintivamente, a todos os alunos, oferecendo-lhes condições de prosseguir em seus estudos, 
segundo a capacidade de cada um, sem discriminações nem espaços segregados de educação. 
OBJETiVOs: Utilizar meios digitais para alfabetizar crianças e adolescente da EMEFF Tristão Sucupira Vianna 
do bairro Restinga. Utilizar tecnologias assistivas agregadas às tarefas que eles fazem na sala de aula para conse-
guirmos alfabetizá-los e inseri-los em uma escola convencional, e torná-los pessoas capazes de conseguir um em-
prego e promover uma condição de vida melhor e que as pessoas os vejam iguais a todos. E que elas consiguam 
frequentar uma universidade ou um curso técnico. e consigam um bom emprego. 
METOdOLOGiA: A partir do contato com os adolescentes nós (eu a professora Ana) começamos a utilizar o 
computador como instrumento de alfabetização, ela traz da sala de aula algumas tarefas e refaz com o uso do 
computador, e desde este dia temos notado que eles estão tendo um melhor aprendizado com o uso do com-
putador, porque eles interagem entre eles. A partir disto pensamos em criar um blog e eles aceitaram porque 
são fascinados na internet e para manter o blog eles têm que alimentar o blog eles têm que saber escrever então 
com isso eles se esforçam para aprender para poder escrever mais, claro que eles contam com nossa ajuda, mas 
quase todo o trabalho do blog é deles, eles procuram os textos, com isso incentivamos a leitura deles, procuram 
as imagens, pensamento do dia, e tem a página fala turma o de cada segunda feira três alunos escrevem o que 
acharam da aula do dia, tem também as dicas de filmes e músicas onde eles têm que indicar um filme que eles 
viram e tem que contar como era o filme, mostram seus trabalhos e seu dia a dia dentro e fora da sala de aula, 
exemplo: fazendo o trabalho para copa, fazendo trabalhos manuais, festas que participam. Parece-nos que o blog 
os atraiu mais a aprender a escrever para poderem se expressar para todos poderem os ver. 
REFEREnCiAs: ALMEIDA, Marina S. Rodrigues, Caminhos para Inclusão Humana São Paulo, Ed.: Didática 
Paulista, 2004. CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. 
São Paulo: Cortez, 1998. 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 
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TÍTULO: PigMoney — Sistema de Gerenciamento de Finanças Pessoais

ORiEnTAdOR: Rodrigo Remor Oliveira

COORiEnTAdOR: Moser Silva Fagundes 

AUTOR: Laíza Cambraia Fonseca

PROBLEMA: Com a possibilidade de poder obter vários cartões de créditos, cartões de lojas, limites entre ou-
tros atrativos para compras rápidas e parceladas, muitas pessoas acabam tendo mais gastos que receitas. A falta de 
tempo e muitas vezes desconhecimentos, fazem com que muitas pessoas não gerenciem de forma eficiente suas 
finanças, ocasionando em uma conta negativa ao final do mês. A maioria das pessoas busca um sistema com mais 
agilidade e com menos complexidade para suprir suas necessidades específicas. Segundo Nielsen e Loranger 
(2007) hoje em dia a Internet possui dez vezes mais sites e páginas web que há dez anos. Com a grande quanti-
dade de opções os usuários estão buscando sites de fácil acesso, evitando a utilização de sites mais complexos. 
O problema de pesquisa a ser resolvido é como desenvolver uma ferramenta para gerenciamento de finanças 
pessoais que seja ágil, prática e de fácil uso, contendo também funcionalidades relevantes para os usuários. Uma 
ferramenta em que qualquer pessoa, mesmo sem muitos conhecimentos sobre tecnologias consiga usar de ma-
neira fácil e intuitiva sem a necessidade de auxílio. 
JUsTiFiCATiVA: Justificativa Esse trabalho tem a finalidade de desenvolver um aplicativo de gerenciamento de 
finanças pessoais, prático e de uso intuitivo, pois a maioria dos aplicativos existentes neste segmento apresenta 
falhas ou funções com pouca relevância para o controle de gastos. O propósito final deste trabalho é desenvolver 
um aplicativo que atenda as necessidades reais do usuário. As pesquisas realizadas sobre trabalhos relacionados, 
permitiram verificar que não existe um sistema de gerenciamento de finanças que contém todas as funções e 
aspectos, utilizados como critérios de comparação, em ambas plataformas, android e web, e em ambas versões, 
gratuita e paga. Não foi encontrado também, sistemas de fácil usabilidade. A ideia é fazer um sistema, tanto para 
a plataforma web como para a plataforma android, que possua interface amigável e com funções relevantes para 
o gerenciamento de finanças pessoais, tais como, importação de dados dos principais sites de bancos que operam 
no Brasil, exportação de dados, envio de alertas, estimativas de gastos futuros, cadastro de despesas e rendas, de-
finição de metas, entre outras. O sistema visa dar acessibilidade a usuários comuns que visam utilizar aplicativos 
ou sistemas para gerenciar suas finanças pessoais. Ele vai ser desenvolvido focado em pessoas que não possuem 
conhecimentos avançados sobre tecnologias atuais ou da área financeira. Outra motivação para desenvolver 
um sistema de gerenciamento de finanças é que com as pesquisas realizadas para fins pessoais, em busca de um 
sistema para o controle financeiro, não foi encontrado nenhum que atendesse as necessidades específicas dos 
usuários com eficiência. A maioria deles possui funcionalidades relevantes como, por exemplo, envio de alertas 
apenas na versão paga, ou apenas em uma plataforma. Outro ponto que faz esses aplicativos não serem eficientes 
é o critério usabilidade, os aplicativos são muito complexos é difícil utiliza-los com intuição. 
OBJETiVOs: Objetivos Objetivo Geral: • Desenvolver um aplicativo android e um sistema web que auxilie no 
gerenciamento de finanças pessoais. Objetivos Específicos: Desenvolver um aplicativo android e um sistema 
web para auxiliar no gerenciamento de finanças pessoais que: • Cadastre despesas e rendas; • Gere agenda de 
gastos mensais a partir do cadastramento de despesas e rendas,e na qual seja possível visualizar um balanço com 
o total de gastos e receitas no mês; • Gere relatórios anuais e mensais para um maior controle do usuário, de-
monstrando onde o gasto do usuário é maior; • Realize metas definindo o quanto da renda se quer gastar com 
cada tipo de despesa; • Envia avisos de saldo, de metas e de contas; • Faça a importação de informações bancá-
rias; • Realize a exportação de dados; 
METOdOLOGiA: Na primeira etapa foi desenvolvido o banco de dados. O primeiro passo foi definir as enti-
dades (tabelas), com as entidades definidas o seguinte passo foi definir o relacionamento entre elas. O terceiro 
passo foi determinar os atributos de cada entidade. Depois da realização desses passos o modelo conceitual ficou 
pronto, então através dele foi gerado o modelo lógico. Ainda na primeira etapa, foi implementado o banco de 
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dados na linguagem SQL. Para a implementação do banco foi utilizado o programa MySql, sistema gerenciador 
de banco de dados relacional que utiliza a linguagem SQL. Na segunda etapa o desenvolvimento do sistema 
começou a ser realizado. O primeiro passo foi o desenvolvimento do layout. Para o layout foram utilizadas as 
linguagens HTML e CSS. Nesse passo foram desenvolvidos os formulários de cadastro do usuário, de login, de 
cadastro de despesa e de cadastro de renda. No segundo passo foram definidas as cores, as imagens e as posições 
de cada elemento do sistema. A linguagem PHP orientada a objeto, foi escolhida para a realização da conexão da 
página web com o banco de dados. Já que o sistema vai ser orientado a objeto, a terceira etapa foi desenvolver foi 
desenvolver o diagrama de classes. Primeiramente foram definidas as classes do sistema e logo após como seriam 
suas ligações, também foram definidos seus métodos e seus atributos. Por fim a quarta etapa foi implementar o 
método cadastro de usuário, que salva os dados do usuário no banco, e logo após o sistema de login, para auten-
ticar o acesso do usuário ao sistema. Desenvolver os métodos de cadastros de rendas e despesas, para salva-los 
no banco. Realizar a verificação da sessão, o usuário não poderá acessar o sistema sem antes logar. Desenvolver o 
método logout, que faz a saída do usuário do sistema. Realizar consultas no banco para a visualização da agenda 
financeira. E por último foi implementado o método editar usuário. 
REFEREnCiAs: CERBASI, Gustavo Petrasunas Dinheiro – Os segredos de quem têm: Como Conquistar e 
manter sua Independência Financeira. São Paulo: Gente, 2005. CERBASI, Gustavo Petrasunas Casais Inteligen-
tes Enriquecem Juntos. São Paulo: Gente, 2004. Nielsen, Jakob; Loranger, Hoa. Usabilidade na Web: Projetando 
Websites com Qualidade. 5º reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
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