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APRESENTAÇÃO

A MOCITEC, Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSUL – câmpus Charqueadas,
conta anualmente com a participação de aproximadamente 600 alunos e professores
orientadores de projetos de pesquisa voltados ao estudo e desenvolvimento de
programas e produtos para melhoramento da qualidade de vida das pessoas.
A X MOCITEC realizou-se em 25 e 26 de agosto de 2016 nas dependências do
Câmpus e foram expostos 139 projetos, advindos do Ensino Fundamental, Médio,
Técnico e Superior de todo o estado do Rio Grande do Sul.
Plantou-se uma semente que deve germinar por muitos anos na região
carbonífera. A cada ano nos deparamos com jovens pesquisadores e seus mestres que
com muita dedicação preparam-se durante o ano todo para participarem do processo
seletivo da Mostra. Embora não possamos receber a todos para que exibam seus
trabalhos, aqueles que são efetivamente expostos no evento são representativos de
um trabalho realizado com alunos em sala de aula pelos professores das mais diversas
áreas: ciências humanas, exatas, tecnologia, engenharias, linguagens e meio ambiente.
Os textos que seguem são os resumos aprovados para exposição presencial no
evento. Desejo uma excelente leitura a todos!

Carla de Aquino
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ENSINO FUNDAMENTAL
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS / CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS

CUIDADOS COM A PELE DO ROSTO NA ADOLESCÊNCIA: VAIDADE OU NECESSIDADE?
ORIENTADORA: Inês Dutra Silveira.
AUTORAS: Laura Santos Costa e Chaiane dos Santos Cardoso.
RESUMO: Atualmente as jovens muito cedo fazem uso de produtos de maquiagem,
normalmente sem muitos cuidados com a qualidade e as consequências do uso e sua
remoção. Há uma excessiva preocupação com a beleza, o que traduz a grande vaidade que
move as ações das jovens na adolescência. Com o principal objetivo de levar aos jovens as
informações sobre as mudanças hormonais e suas consequências na pele, bem como a
necessidade de manter bons hábitos de higiene para prevenir e combater microrganismos
patogênicos, damos início ao projeto com a realização de uma pesquisa de campo junto aos
jovens na escola. Também realizamos entrevista com esteticistas atuantes no município. Nos
dados coletados, observamos que a higiene é enfatizada pelos esteticistas e esquecida pelos
jovens. Então realizamos um experimento com o cultivo dos microrganismos presentes no
rosto e nas mãos dos alunos de sextos a nono anos nas aulas de Ciências. O resultado obtido
causou grande espanto, mas alertou para a necessidade de ter bons hábitos de higiene.
Realizamos pesquisas pela internet sobre as causas, consequências e cuidados da pele na
adolescência e, em junho, organizamos uma campanha na escola através de cartazes,
chamando a atenção dos jovens para as mudanças na derme do adolescente e os devidos
cuidados de higiene para manter a saúde e a beleza da pele. Também realizamos na escola
uma oficina sobre cuidados com a pele na adolescência com uma esteticista para todos os
jovens da comunidade escolar.

UM MOSQUITO PODE SER MAIS FORTE QUE UMA POPULAÇÃO?
ORIENTADORA: Inês Dutra Silveira.
AUTORES: Eduarda Vitória Vieira Cardoso, Kauane Machado da Silva e Vítor Thiago Machado.
RESUMO: Nos últimos anos, o Brasil tem sido frequentemente citado na mídia mundial como o
país da dengue e microcefalia, doenças relacionadas entre às causadas por vírus presentes na
11
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bagagem do mosquito Aedes aegypti. Para melhor compreender os fatos que envolvem essa
temática, buscamos demonstrar, através de diversas estratégias durante as dez etapas do
projeto, os perigos advindos pela presença dos mosquitos em nossas casa e pátios. Com a
participação das turmas de sextos aos oitavos anos e Clube Científico, organizamos um
portfólio com pesquisas sobre anatomia, ciclo vital e comportamento do mosquito a partir do
vídeo da Fio Cruz “Uma ameaça nos trópicos”, coleta e identificação de larvas em águas para
divulgação na escola, experimento sobre higiene e saúde, pesquisa sobre repelentes naturais
de mosquitos, entrevistas com moradores do Bairro São Miguel sobre os possíveis criadouros e
confecção de vasos ecológicos com alunos de anos iniciais. A pesquisa de campo comprovou a
distância entre a informação e a prática das atitudes preventivas. Então, pequenos cartazes
foram confeccionados pelos alunos participantes alertando a comunidade escolar para o
problema da presença do mosquito em nossas casas e a necessidade de eliminar possíveis
criadouros. Dedicamos o mês de junho para a campanha “A prevenção é mais forte que o
mosquito”, com cartazes e avisos semanais na escola para comunidade escolar. Acreditamos
que somente através de atitudes preventivas e permanentes em nossas casas, poderemos
vencer o mosquito. No mês de agosto estaremos, junto com a Vigilância Sanitária,
incrementando a campanha na escola.

VOCÊ FUMA, NÓS FICAMOS DOENTES
ORIENTADORA: Inês Dutra Silveira.
AUTORAS: Jéssica Silva Serpa e Keyla Vargas Silva.
RESUMO: A OMS e o Ministério da Saúde alertam que os malefícios do fumo ocorrem mesmo
em não-fumantes. De acordo com pesquisa realizada no Brasil pelo Instituto Nacional do
Câncer, pelo menos sete brasileiros que não fumam morrem a cada dia por doenças
provocadas pela exposição passiva à fumaça do tabaco. Apesar de toda legislação amparando
os não-fumantes em espaços públicos, entende-se que a maior exposição se dá dentro de casa
junto aos familiares fumantes que, por falta de informação ou descaso, ainda submetem os
demais à sua fumaça. Realizamos pesquisa de campo com fumantes residentes no Bairro São
Miguel e percebemos que os fumantes descreem que sua fumaça possa causar danos à saúde
alheia. Também foi possível constatar a grande dificuldade dos mesmos para se libertarem
deste vício tão caro à saúde e ao bolso. Realizamos um experimento onde foi possível
comprovar que os fumantes passivos estão mais diretamente expostos às milhares de
substâncias contidas no cigarro do que os fumantes ativos, visto que estes são “beneficiados”
pelo filtro presente no cigarro. Durante o mês de junho realizamos a campanha “Você fuma,
nós ficamos doentes” através de cartazes e panfletos junto à comunidade escolar informando
e alertando os fumantes e não-fumantes sobre os prejuízos à saúde de todos pelo uso do
cigarro, divulgando dados sobre as doenças relacionadas ao contato com a fumaça do cigarro.
A criança e o jovem em especial, são expostos aos mau exemplo de amigos e familiares e
poderão vir a ser futuros fumantes. Com esse trabalho, esperamos informar a comunidade
12
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escolar sobre os prejuízos causados pelo cigarro e contribuir para a prevenção do tabagismo
ativo e passivo.

CAMADA DE OZÔNIO
ORIENTADOR: Gilmar de Azevedo Falleiro.
AUTORES: Gabriel Araujo da Silva, Liliane Kempka Antunes e Raynara Nogueira Dias.
RESUMO: Neste trabalho falaremos sobre a camada de ozônio que se localizada perto da
Estratosfera, situa-se em torno de 35 km da terra. Filtra os raios ultravioletas, sendo a camada
que nos protege contra os raios emitidos pelo sol. Iremos investigar sobre como é formada e
identificar os motivos pelos quais ela é tão importante. Escolhemos o tema por ser
interessante, cumpre um papel fundamental para preservação da vida, por nos defender dos
raios ultravioletas que trazem prejuízos à saúde. Por isso, devemos poluir menos para evitar a
falta de ozônio. A atmosfera é constituída por cinco camadas, uma delas é a camada de
ozônio, ela é formada por um gás que é produzido pela energia das descargas elétricas
emitidas pelos raios ultravioletas. O presente trabalho visa procurar uma solução para os
“buracos” na camada de ozônio, através da construção de uma máquina geradora de ozônio. O
protótipo da máquina foi confeccionado com materiais de sucata eletrônica.

CÂNCER DE MAMA
ORIENTADORES: Gilmar de Azevedo Falleiro e José Edimilson Machado Kober.
AUTORAS: Maria Eduarda Oliveira Gomes, Larissa Reis de Avila e Cecilia Garboça da Silva.
RESUMO: Neste trabalho apresentaremos o assunto câncer de mama, que é um importante
problema de saúde pública no Brasil. Estudaremos os casos entre os anos de 2010 e 2016,
buscaremos informações, dados, números, com o objetivo de analisar e aprofundar nossos
conhecimentos sobre esse tema. O projeto foi criado com a intenção de conscientizar e alertar
as pessoas sobre o índice de mortalidade associada ao câncer. No Brasil, o câncer de mama
geralmente é diagnosticado em estágios mais avançados aumentando a probabilidade de
complicações no tratamento. A problemática do projeto é como poderíamos alertar e
conscientizar os moradores do município de Charqueadas sobre o câncer de mama. Como
poderíamos conseguir dados, números e informações que serviriam como prevenção à
doença. Temos como objetivos moldar um busto com gesso para demonstrar como o tumor
age no seio, criar painéis com isopor, fotos e informações sobre o assunto, elaborar perguntas
para entrevistar mulheres do município, consultar profissionais do posto de Saúde Cruz de
Malta e realizar a filmagem de uma mamografia realizada no Hospital de Caridade de São
13
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Jerônimo e montar uma experiência demonstrativa sobre o nódulo na mama. Ao concluir o
projeto, tivemos sucesso ao realizar os objetivos, conseguimos superar o esperado e estamos
satisfeitas com o resultado.

NÃO É APENAS UMA MAQUETE DE VULCÃO!
ORIENTADORA: Inês Dutra Silveira.
AUTORES: Isadora Almeida Jorge e Tavani da Silva Peixoto.
RESUMO: É muito comum, professores e alunos dos sextos anos do ensino fundamental,
construírem maquetes de vulcões durante a apresentação do conteúdo sobre a litosfera,
dando muita ênfase ao efeito destrutivo das erupções vulcânicas. Por sua beleza e poder
destrutivo, as pessoas tendem a acreditar que vulcões são apenas fenômenos naturais, que
provocam mais prejuízos, que lucro para todos. Entretanto, não poderiam estar mais
enganadas a esse respeito, já que vulcões são repletos de benefícios para a vida no planeta
Terra. No entanto, pouco se trabalha sobre a real importância dos vulcões. Através de um
trabalho realizado em Ciências, percebemos que os vulcões são importantes na medida em
que têm ação direta na formação do relevo terrestre e na configuração dos continentes.
Avançando com as pesquisas em livros didáticos e na internet, nos surpreendemos com os
benefícios provenientes das erupções. Um novo estudo aprofunda algo que já era conhecido
pela ciência. Até então se sabia que erupções de vulcões eram “resfriadores naturais” da
atmosfera, por conta do dióxido de enxofre expelido em grande quantidade. A terra mais fértil
do mundo pode ser encontrada na base de um vulcão. Uma vez que o magma, também
conhecido como lava, atinja a superfície, ele se resfria rapidamente. Depois do resfriamento
completo, o magma se solidifica em pedras pretas, que são usadas em sabões e produtos de
limpeza abrasivos. A lava seca também é usada para construir estradas e edifícios. A liberação
desses gases ajudou na formação da atmosfera aeróbica do planeta. Portanto, esse trabalho
objetiva o conhecimento da importância dos vulcões para o Planeta e os seres vivente nele
através da realização de pesquisas, confecção de maquete e apresentação nas turmas de
sextos anos.

A LÂMPADA
ORIENTADORES: Gilmar de Azevedo Falleiro e José Edimilson Machado Kober.
AUTORAS: Milene Goulart Soares, Nicoly Owicki Nunes e Luiza Pedreira Muller.
RESUMO: Nós da turma 9B/2016 da Escola Pio XII, elaboramos o projeto chamado “A
Lâmpada”, este projeto tem por objetivos pesquisar sobre a origem e sobre a evolução da
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lâmpada elétrica. Com este trabalho esperamos que as pessoas conheçam a história e de como
ela foi sendo aprimorada ao longo dos anos. Diante de pesquisas e dados coletados de seu
projeto histórico/científico, compreendemos suas principais características, construindo
também uma maquete de lâmpada incandescente caseira. Com base nos dados coletados,
realizamos um demonstrativo de seu rendimento, comparando as lâmpadas incandescentes
com as lâmpadas atuais. A lâmpada caseira tem por princípio um circuito elétrico, onde os
elétrons saem do pólo de menor potencial da bateria (pilha) através de um cabo e vão até uma
extremidade de um grafite, da mesma forma os elétrons chegam ao pólo de maior potencial
através do cabo até a outra extremidade do grafite, o grafite por sua vez realiza a função de
“resistência elétrica”. No momento que a energia passa pelo grafite, ela faz com que o mesmo
gere calor e comece a emitir luz, que é exatamente o que acontece com a lâmpada
incandescente. Conseguimos atingir a maioria dos objetivos que tínhamos, assim
compreendemos e adquirimos maior senso crítico sobre o mesmo.

ALÇANDO VOO: A CONSTRUÇÃO E O LANÇAMENTO DE FOGUETES NA ESCOLA
ORIENTADOR: Giovani Costa Ceroni.
AUTORAS: Ana Rita Ramos Santos, Lauendy Menezes de Souza e Valéria Peixoto da Silva.
RESUMO: A construção e o lançamento de foguetes de garrafa PET proporcionam uma
atividade de atrativa para os alunos do Ensino Fundamental, uma vez que se percebe na
prática algumas teorias importantes da Física. Neste trabalho de pesquisa, descreve-se a
construção deste foguete utilizando-se garrafas descartáveis de refrigerante (PET) e a
montagem de um sistema de propulsão que funciona com ar comprimido. Mostra-se também
alguns fatores que podem interferir na estabilidade do foguete durante seu lançamento e o
voo, como por exemplo, a relação entre centro de massa e centro de pressão. A participação
na X Mostra Brasileira de Foguetes, realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
motivou os alunos da escola a se engajarem neste projeto de construção e lançamento de
foguetes construídos a partir de garrafas PET. Nesta atividade pudemos comprovar o princípio
da lei da Física conhecida como “lei da ação e reação”, quando os foguetes foram ejetados em
altíssima velocidade a partir da liberação de ar comprimido na direção oposta àquela em que o
foguete estava voltado. A partir dessa atividade prática, que envolveu muitos atores da
comunidade escolar, os alunos foram protagonistas em todas as fases do processo: na
construção dos foguetes a partir de garrafas PET, bem como na montagem da base de
lançamento com uso de diversos materiais como cano PVC, válvula de pneus e abraçadeiras.
Alguns conceitos também foram estudados como centro de massa, centro de pressão, atrito,
ângulos e cálculo de velocidade média.
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NA NATUREZA NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA
ORIENTADORA: Verônica Neves Kroeff Orengo.
AUTORA: Maria Eduarda Ramos Franco.
RESUMO: Quando estudamos química, aprendemos que a matéria é formada por átomos e
que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. No sexto ano estudamos o ciclo
da água e demais ciclos biogeoquímicos, além da cadeia alimentar. No sétimo vemos a
classificação dos seres vivos quanto à forma de obtenção de alimento. No oitavo ano
entendemos de que forma os diferentes elementos químicos são utilizados em nosso corpo (o
qual também é exemplo de matéria), através por exemplo da digestão e respiração. Se
pararmos e pensarmos, todos os assuntos acima estão relacionados, isto é, em todos eles
percebemos claramente a presença dos elementos químicos e principalmente da “reciclagem”
dos mesmos na natureza, conforme, desde o século XVIII, já nos dizia o químico francês
Antoine Lavoisier, quando após experiências e observação das mesmas elaborou a Lei de
Conservação das Massas. Nesta lei, fica evidente que a soma total da massa dos reagentes, é
igual a soma total da massa do produto. Baseados nos ciclos biogeoquímicos e na lei de
Lavoisier, podemos afirmar que a quantidade de átomos desde a formação do universo é a
mesma de hoje. Claro que estes elementos ao participarem de inúmeras ligações e reações
químicas, originarão novos compostos e até mesmo novos seres, vivos e não-vivos. A partir do
estudo e demonstração dos ciclos biogeoquímicos e mesmo de cadeias alimentares, mostrarei
a veracidade do título deste trabalho.

REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DO APARELHO DO AR CONDICIONADO - VOCÊ
BEBERIA ESSA ÁGUA?
ORIENTADORA: Janaina Elizandro Visnievski.
AUTORES: Arthur Freitas Luiz, João Mateus Ribeiro Schwantes e João Visnievski.
RESUMO: Observando a água que saía do ar condicionado da escola questionamos: De onde
vem essa água? Você beberia essa água? Trabalhamos os estados físicos da água a partir de
experiências em aula. Aprenderam que H2O é uma combinação de dois átomos de hidrogênio
e um de oxigênio usando LEGOS de duas cores diferentes. A visita de um técnico esclareceu
como funciona o ar condicionado. Instalamos uma mangueira e uma garrafa para coleta da
água. Uma hora depois retornamos ao local. Marcamos com uma fita a quantidade de água
coletada. Fizemos uma pesquisa para saber se havia algum estudo relacionado com a
qualidade dessa água. Encontramos uma matéria onde pesquisadores descobriram que essa
água com tratamento pode ser bebida. Fizemos uma visita à CORSAN. Conhecemos as
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instalações e levamos a água coletada para análise. Comparamos os dados da pesquisa feita,
com a nossa pesquisa. Tivemos a contribuição de um aluno de física da PUC que trouxe
explicações a partir dos conceitos de Física e Química. Com os dados coletados construímos
gráficos e tabelas. Trabalhamos a possibilidades para a reutilização da água com a construção
de um reservatório para a captação de duas formas: uma para o uso nos banheiros em
descargas e torneiras. Outra, um reservatório conectado a um filtro, conectado ao bebedouro
da escola. Um projeto que acarretaria uma economia considerável na conta de água e
promoveria um consumo consciente e de caráter sustentável. Concluímos com uma aula de
culinária: merengue, que o formato sugere uma gota.

POR QUE DESENVOLVEMOS ALERGIAS?
ORIENTADORA: Verônica Neves Kroeff Orengo.
AUTORES: João Pedro Lacerda Barcellos, Rafael de Souza Menezes e Carlos Eduardo Ivankio
Franco.
RESUMO: Atualmente é muito comum vermos pessoas que nunca tiveram qualquer alergia,
desenvolverem uma ou mais ao longo da vida, sobretudo alergias alimentares. A fim de
entendermos como e por que desenvolvem-se as alergias, bem como tipos de alergias e
principalmente como evitamos as mesmas, resolvemos pesquisar e compartilhar o que
entendemos. Entendemos que alergia é uma resposta imunológica exagerada, que se
desenvolve após a exposição a um determinado antígeno (substância estranha ao nosso
organismo) e que ocorre em indivíduos suscetíveis (geneticamente) e previamente
sensibilizados. As alergias podem ser alimentares, respiratórias e cutâneas, para as quais existe
tratamento específico que devem sempre ser prescritos por um médico. Ao fazer nosso
trabalho percebemos a importância de ter a composição no rótulo dos alimentos,
principalmente para as pessoas alérgicas. Daremos dicas de como tornar o ambiente em que
vivemos mais saudável. Concluindo, faremos uma pequena pesquisa em nossa escola sobre o
assunto, com a qual faremos a tabulação dos resultados.

O TRATAMENTO DA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CHARQUEADAS
ORIENTADORAS: Verônica Neves Kroeff Orengo e Michele Sampaio Foques.
AUTORES: Liedson Teixeira Silva, Kauã Abreu da Silveira e João Carlos Ferreira da Silva.
RESUMO: Como estávamos estudando a água, resolvemos pesquisar mais a fundo o acesso
das pessoas a água tratada, bem como quantas pessoas consomem água da torneira e quantas
consomem água mineral. Das pessoas que consomem água mineral, questionamos por que
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elas optaram pela mesma. Estudamos cada etapa do tratamento da água nas estações de
tratamento da água, as quais demostraremos na prática, com uma simples experiência. As
etapas estudadas foram a floculação, decantação, filtração e cloração. No site do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) encontramos dados muito interessantes e
importantes, os quais exporemos em nosso trabalho. Além disso, daremos dicas de como
evitar as doenças transmitidas pela água e para concluirmos e consolidarmos nossas pesquisas
e estudos faremos uma visita a estação de tratamento de água (CORSAN)de nossa cidade.

LAREIRAS ECOLÓGICAS COM COMBUSTÃO DE ETANOL
ORIENTADORAS: Sonia de Oliveira Mota e Cristiane Seixas Raphaelli.
AUTORES: Melissa Raphaelli do Prado, Evelyn do Nascimento Martins e Antônio Correa Vieira.
RESUMO: O termo “poluição” refere-se à degradação do ambiente por um ou mais fatores
prejudiciais à saúde deste. Ela pode ser causada pela liberação de matéria, e também de
energia (luz, calor, som): os chamados poluentes. Devido a grave situação em que se encontra
o planeta terra, o ser humano vem buscando alternativas eficientes e menos poluentes para
garantir seu conforto, já que nosso mundo pede socorro. O principal objetivo dos alunos do 8ª
ano da escola Salgado Filho de São Jerônimo é construir uma lareira ecológica que recebe este
nome, pois a queima do álcool gera vapor de água e dióxido de carbono em pequena
quantidade, que não são prejudiciais à saúde. Além de proporcionar aquecimento mais
eficiente que numa lareira convencional pode ser usada tanto em áreas internas, como
externas. A diferença entre uma lareira a álcool e uma lareira convencional é somente o tipo
do combustível utilizado, pois se utiliza álcool ao invés de lenha. Fora isto, a impressão visual
da chama é bastante semelhante. Além disso, as lareiras á álcool não emanam fumaça. Por isto
não há necessidade de dutos de exaustão ou chaminé. Em média um litro de álcool dura de
duas horas até quatro horas. Com esse projeto que tem custo econômico baixo e muita
utilidade no dia a dia, podemos oferecer opções menos poluentes.

CISTERNA DE CAPTAÇÃO X FILTRO NATURAL: UMA ALTERNATIVA SIMPLES E EFICAZ
ORIENTADORA: Sonia de Oliveira Mota.
AUTORES: Guilherme Silveira Araújo, Ruan Carlos Leal de Oliveira e Renan Silva dos Santos.
RESUMO: Este projeto foi desenvolvido pensando na economia entre a crise e na preservação
do meio ambiente. O 9º ano da Escola Estadual de Ensino Médio Vila Cruz de Malta, irá
construir um protótipo mostrando uma Cisterna de captação e um Filtro Natural com a
utilização de alguns componentes que podem ser encontrados na natureza. Estes
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componentes serão combinados em uma ordem específica, que assim vai reter as impurezas
da água da chuva tornando a mesma, mais apropriada para o uso humano. O processo ocorre
da seguinte forma: a água da chuva vai ser canalizada por calhas e canos para uma cisterna de
captação, onde haverá camadas que irão filtrar a água. Durante a filtragem a água passa por
uma camada de areia, uma camada de carvão, uma camada de pedra brita e cascalho. Ao
passar por estas camadas, grande maioria dos resíduos orgânicos que abrigam microrganismos
que podem causar doenças são retirados da água. A agua resultante do processo de filtragem
pode ser utilizada na limpeza doméstica e na descarga do banheiro e ainda reduzir o gasto de
água potável nas residências e escolas bem como o gasto no valor da conta. Por ser de origem
natural a cisterna e o filtro tem custo baixo de produção, sendo assim um ótimo meio de
colaborar com o meio ambiente sem gastar muito.

PRODUTOS DE LIMPEZA BIODEGRADÁVEIS - CONSUMO CONSCIENTE
ORIENTADORA: Janaina Elizandro Visnievski.
AUTORES: Camily Melo Miethicki, Ana Carolina T. Ribeiro e Isabelly F. da Silva.
RESUMO: No dia mundial da água trabalhamos questões a cerca do tema, entre elas a
poluição das águas onde surgiu o seguinte questionamento: o que é aquela “espuma branca”
que vemos nos rios? Iniciamos então nossa pesquisa. Trabalhamos os conceitos de
degradáveis e biodegradáveis, e após esses conceitos estarem bem definidos iniciamos a
produção de produtos de limpeza biodegradáveis. O primeiro passo foi decidir quantos e quais
produtos produzir, e escolhemos seis produtos de limpeza: sabão em pó, sabão em barra,
detergente de louça, alvejante sem cloro, desinfetante e amaciante. Realizamos uma pesquisa
na internet para escolher as receitas com base em dois critérios: ingredientes de fácil acesso e
facilidade na produção. Definimos as receitas, listamos os ingredientes e iniciamos a produção
dos mesmos. Usamos embalagens de produtos de limpeza descartados na escola e em casa. A
cada fabricação, entregávamos para as professoras para que testassem. Depois fazíamos
alguns questionamentos: o produto foi satisfatório na limpeza? E quanto ao rendimento? Você
usaria novamente? Concluídas todas as receitas, realizamos uma pesquisa em um Mercado da
cidade. Pesquisamos os preços de duas marcas diferentes para cada produto fabricado em
aula. Em aula, calculamos os gastos que tivemos na fabricação dos produtos biodegradáveis e
comparamos com os produtos comerciais. Construímos gráficos e tabelas a partir dos dados
coletados e levantamos os pontos positivos e negativos de produzi-los.
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ENSINO FUNDAMENTAL
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS / LINGUAGENS, CÓDIGOS E
SUAS TECNOLOGIAS

VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA NA ESCOLA
ORIENTADORA: Carmen Ennes Becker.
AUTORAS: Caroline Xavier Camargo e Amanda Serpa de Almeida.
RESUMO: Observando hábitos e comportamentos de adolescentes, de nossa escola, pode-se
constatar problemas relacionados a indisciplina e violência escolar. No livro “Violências nas
Escolas” (UNESCO) podemos destacar que: “ A sociedade brasileira vem-se deparando com um
aumento das violências nas escolas, sendo diversos os episódios envolvendo agressões
verbais, físicas e simbólicas aos atores da comunidade escolar, fato que despertou as atenções
de diversas instâncias governamentais, dos organismos internacionais e da sociedade civil.”
Neste sentido pretende-se desenvolver um trabalho envolvendo os adolescentes de nossa
escola com o objetivo de verificar causas e consequências da violência e indisciplina destes. A
pesquisa, de cunho qualitativo, será realizada através de entrevistas semi estruturadas,
tabulação dos dados registrados pelo SOE da escola, observações que serão registradas no
diário de campo e uma fundamentação teórica que possibilitará a análise dos dados coletados
e a conclusão do trabalho.

O USO DO CELULAR NA SALA DE AULA
ORIENTADORA: Carmen Ennes Becker.
AUTORES: Laura Teixeira Nunes Silveira, Laura Silva Vicente e Marcos Luiz de Carvalho Rosa.
RESUMO: A UNESCO publicou em 2013 um guia com dez recomendações políticas em que
tenta ajudar governos a implantarem o uso do celular nas salas de aula. De acordo com
especialistas da UNESCO são muitos os benefícios de um uso integrado da tecnologia com os
objetivos pedagógicos, entretanto, no estado do RS existe uma lei que proíbe o uso deste
aparelho em sala de aula. Diante desta contradição desenvolvemos uma pesquisa qualitativa
envolvendo os alunos e professores de nossa escola. O objetivo é verificar se os alunos fazem
uso deste aparelho na sala de aula e suas implicações na aprendizagem. O trabalho será
desenvolvido através de entrevistas semi estruturadas, observações que serão registradas no
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diário de campo, bem como, estudos relacionados ao assunto que possibilitarão a verificação
do proposto na pesquisa e, assim, atingirmos o nosso objetivo.

CELULAR: HÁBITOS E CONSEQUÊNCIAS
ORIENTADORA: Carmen Ennes Becker.
AUTORAS: Vaneska Figueiredo de Castro e Ariane Franco Duarte.
RESUMO: Uma pesquisa feita pela revista Time e pela empresa Qualcomm, com cinco mil
participantes revelou que 79% dos entrevistados se sentem mal quando não estão com o
celular por perto. A pesquisa também mostrou que no Brasil 58% dos entrevistados admitiu
verificar o celular a cada 30 minutos enquanto 35% verifica o aparelho de dez em dez minutos.
Uma outra pesquisa realizada pela empresa Expertise visava compreender os “Hábitos
relacionados ao Smartphone” dos brasileiros. Os dados foram coletados pela internet, e
deixam claro questões sobre a dependência do celular que tem dominado os brasileiros. Esta
pesquisa mostra ainda que 70% das pessoas admitem que usam o telefone muito ou mais do
que deveriam e, 42% dos internautas afirmam que preferem ficar 24h sem água ou energia
elétrica em sua residência do que 24h sem o smartphone. A psicóloga Andreia Calçada alerta
também para o fato de o uso indevido dos aparelhos eletrônicos causar dificuldade na
separação do mundo real do virtual. Neste sentido pretende-se realizar uma pesquisa
qualitativa envolvendo os adolescentes de nossa escola com o objetivo de verificar o uso do
celular e suas consequências. O trabalho será desenvolvido através de entrevistas semi
estruturadas, testes virtuais e observações que serão registradas no diário de campo aliadas a
uma fundamentação teórica. Esses nos darão suporte para verificarmos o objetivo proposto e
chegarmos a uma conclusão.

O POTE DA CALMA
ORIENTADORA: Carmen Ennes Becker.
AUTORES: Laura Lima Nunes, Ruancarlo Brum Lenzzi e Sabrina Lazzaretti Piccolotto.
RESUMO: Nestes últimos anos observamos que os comportamentos de crianças pequenas
mudaram. Elas estão mais agitadas. Esta agitação em relação aos pequenos também está
presente em nossa escola nos anos iniciais. Uma técnica inspirada no método Montessori
(conjunto de teorias, práticas e materiais didáticos criado pela educadora italiana Maria
Montessori), que estimula a criatividade e a autonomia infantis, promete tranquilidade em
poucos minutos. Sendo assim pretende-se desenvolver um trabalho com o objetivo de testar a
técnica criada por Montessori em crianças de quatro meses a seis anos de idade em diferentes
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escolas de nossa cidade. Esta pesquisa será realizada através de entrevistas semi estruturadas,
observações durante o desenvolvimento da técnica que serão registradas no diário de campo
aliado a uma fundamentação teórica que nos dará o suporte para a conclusão do trabalho.

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ORIENTADORA: Carmen Ennes Becker.
AUTORES: Rafaela de Antoni Martins, Rafaela Ávila de Souza e Martynna Astolfi Tamanho.
RESUMO: O Disque 100 é um serviço do governo federal mantido pela Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República (SDH/PR) para registros e encaminhamentos de
denúncias. Nos primeiros quatro meses deste ano, foram denunciados 4.953 casos de
exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. A violência sexual é a quarta violação
mais recorrente contra crianças e adolescentes denunciada no Disque Direitos Humanos.
Segundo levantamento feito pela Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (Deca),
Porto Alegre registrou 420 casos de violência sexual em 2015. Até 11 de maio deste ano, são
148 ocorrências. Significa que no ano passado, a polícia registrou 1,15 casos por dia e em 2016,
os registros continuam semelhantes – 1.12 o que equivale a uma média de um caso por dia.
Diante deste quadro pretende-se desenvolver um trabalho com o objetivo de verificar o índice
da violação sexual contra crianças e adolescentes em nossa cidade. A pesquisa qualitativa será
desenvolvida por meio de questionário semi estruturado, observações diretas que serão
registradas no diário de campo assim como uma fundamentação teórica que possibilitarão a
análises dos dados coletados e a conclusão do trabalho.

A FOME E A MISÉRIA NA ÁFRICA
ORIENTADORES: José Edimilson Machado Kober, Marco Aurélio Feltrin Affeldt e Selcia
Vanunzia Rodrigues de Souza.
AUTORAS: Giovana Costa Heisser, Kauane Pereira de Souza e Emanuele Cardoso Bueno.
RESUMO: Neste trabalho queremos investigar as questões que possam esclarecer os motivos
pelos quais tantas pessoas passam fome e vivem na miséria no continente africano. Queremos
pesquisar no período atual do século XXI. Buscando identifcar as possíveis soluções para o
problema da fome e miséria na África. Nós escolhemos esse assunto para mostrar que mesmo
passando fome eles continuam sorrindo e nós que temos o que é preciso para viver e estamos
sempre reclamando. Bom ao invés de reclamarmos poderíamos estar ajudando, isso poderia
acabar com pelo menos 30% da fome da África. Muitas pessoas morrem por não ter comida
tomar água suja e as crianças recém-nascidas morrerem por precisarem de amamentação e
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não terem pelas mães estarem desnutridas e não produzir leite. Entre os nossos objetivos
queremos: Coletar informações,imagens e demais fontes de pesquisa. Entrevistar pessoas.
Analisar as fontes coletadas.Criar dois painéis com imagens e texto explicativos.Redigir um
texto a partir das analises feitas. Publicar nosso trabalho no blog da turma . Iniciamos nossa
pesquisa navegando na internet a procura de livros,revistas,imagens e artigos em pdf. Fizemos
resumos em forma de tópicos.Listamos conceitos e procuramos nos dicionários, elaborando
perguntas para entrevistar pessoas. Com esta pesquisa estamos contribuindo para melhorar o
entendimento e esclarecimento das causas e como podemos ajudar a resolver problemas tão
grave. Como podemos fazer a nossa parte?

O RUÍDO EM NOSSA ESCOLA
ORIENTADORA: Carmen Ennes Becker.
AUTORES: Juliana Santos Ribeiro da Silva, Pietro Do Couto Freitas e Jeniffer Faleiro Soares.
RESUMO: A poluição sonora é hoje um dos principais problemas enfrentados pela civilização e,
apesar do excesso do barulho a que estamos expostos os impactos na saúde são silenciosos.
Trabalhadores, motoristas, estudantes e crianças, praticamente todo cidadão sofre com
estresse, doenças cardíacas e neurológicas, problemas auditivos devidos a exposição ao ruído
que podem levar à surdez. O presidente da Sociedade Brasileira de Acústica Newton Sure
Soeiro acredita que a defesa da qualidade de vida deve estar sempre em primeiro lugar. “A
Sobrac tem como objetivo atuar de forma constante na construção de uma atuação
profissional moderna e coerente na área de acústica (...). A relação com o som e os ruídos deve
ser abordada de forma séria, com políticas públicas que priorizem a saúde do cidadão e com
normas que realmente balizem o setor”, finaliza Soeiro.Diante destas colocações pretende-se
desenvolver uma pesquisa qualitativa com o objetivo de verificar o nível de ruídos nas salas de
aula de nossa escola e suas consequências. O trabalho será realizado através de entrevistas
semi estruturadas, observações diretas e uma fundamentação teórica junto aos registros no
diário de campo que proporcionarão a conclusão do trabalho após a análise dos dados
coletados.

A DESTRUIÇÃO DA COMUNIDADE CALDEIRÃO DE SANTA CRUZ DO DESERTO
ORIENTADORES: José Edimilson Machado Kober, Marco Aurélio Feltrin Affeldt e Selcia
Vanunzia Rodrigues de Souza.
AUTORA: Tayane Matos da Rosa de Campos.
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RESUMO: Estou investigando a respeito da Comunidade Caldeirão de Santa Cruz do Deserto
fundada em 1926 na região do Cariri, ao sul do Ceará e os fatos que envolveram sua
destruição. Esta história de repressão ocorreu durante a Era Vargas. Quero explicar o que era e
como funcionava a comunidade Caldeirão da Santa Cruz do Deserto e como ocorreu seu
extermínio. A pesquisa também tem o objetivo de identificar e de apontar o processo no qual
o Caldeirão foi “apagado” da memória oficial e o modo como ocorreu esse processo, ao longo
do período em que a comunidade existiu, chegando aos dias atuais. Na internet, em livros e
outros estou coletando vários tipos de informações e dados para mostrar as pessoas que as
histórias de antigamente valem a pena ser exploradas e contadas até hoje. Irei fazer um painel
com fotos do Beato Zé Lourenço e do Padre Cícero Romão. Farei também, um mapa
localizando a cidade de Crato e a região do Cariri, o sertão do Ceará e redigirei textos a partir
do material coletado que sera publicado no blog da nossa turma.

O CONSUMO DE SAL PELOS ADOLESCENTES
ORIENTADORES: Carmen Ennes Becker.
AUTORES: Juliana Muller de Freitas, Alice Hammes de Almeida e Camily Hammes Tassoni
Oliveira.
RESUMO: A redução de sal na dieta é recomendada pela recente Cúpula das Nações Unidas
para prevenir doenças não transmissíveis e pela Organização Mundial da Saúde para melhorar
a saúde da população. Sal em excesso aumenta a pressão arterial, aumentando a pressão
arterial em 30% é uma substância provável pró-cancerígena para câncer gástrico e também
está associada com cálculos renais e osteoporose. O consumo de sal recomendado pela OMS é
abaixo de 5g/dia.Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
através a pesquisa Vigitel 2013 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito Telefônico).Cerca de metade dos brasileiros (48,6%) avalia seu consumo
diário de sal como "médio". A percepção equivocada preocupa médicos e autoridades, já que
o país estima que o consumo médio do brasileiro seja de 12 gramas de sal por dia, mais do que
o dobro recomendados pela OMS. De acordo com pesquisadores americanos, a redução de 3
gramas no consumo diário de sal na adolescência reduz significativamente (de 30 a 40%) o
risco de doenças cardíacas e derrames na idade adulta. Adolescentes que consomem menos
sal também têm outros benefícios quando chegam aos 50 anos: redução de 7% a 12% nas
doenças coronarianas, de 8% a 15% na incidência de ataques cardíacos, e de 5% a 8% na
incidência de derrames. Diante destas constatações pretende-se desenvolver um trabalho com
o objetivo de verificar os cuidados e preocupações com consumo de sal pelos adolescentes de
nossa escola. A pesquisa qualitativa será realizada através de perguntas semi estruturadas,
estudos sobre o assunto aliados ao diário de campo. Estes, proporcionarão a análise dos dados
coletados assim como a conclusão dos objetivos propostos.
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ECO CASA (CASA SUSTENTÁVEL)
ORIENTADORA: Renata Osielski.
AUTORAS: Julia da Silva Silveira, Kanandra Araujo Rodrigues e Kauany da Silva Rodrigues.
RESUMO: O projeto Casa Sustentável, visa mostrar vantagens e aproveitamentos com a
natureza, para que juntamente a ela, possamos ter um Meio Ambiente melhor, mais puro e
menos poluente. O projeto mostra detalhadamente pontos que podem ser aproveitados,
como a água da chuva, luz solar, ou até mesmo a reciclagem. Quando falamos em construção
sustentável, não nos referimos apenas aos grandes empreendimentos, qualquer um pode ter
uma casa sustentável, sem grandes investimentos. O importante é encontrar soluções que
englobem o tripé da sustentabilidade (econômico, social e ambiental). Traremos também uma
média em: custo benefício, economias e melhorias ao nosso ecossistema, com uma
apresentação em programa 3D, maquete detalhada, uma planta da maquete, seus benefícios,
e também panfletos conscientizando e ensinando a ter sua própria casa sustentável.

CICLISTAS E AS REGRAS DE TRÂNSITO
ORIENTADORA: Carmen Ennes Becker.
AUTORES: Ana Luizy Ribeiro Ramos da Silva, Briely Preussler Brasil e Richard dos Santos
Araújo.
RESUMO: O Rio Grande do Sul teve 360 acidentes envolvendo ciclistas até novembro de 2015.
Em média, foi 1,12 acidente por dia - segundo dados obtidos pela Rádio Gaúcha junto à
Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), ao Comando Rodoviário da Brigada Militar
e à Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com Elaine Sizilo, especialista e consultora do
Portal de Trânsito “As bicicletas são frágeis e vulneráveis e por isso os demais veículos devem
zelar pela segurança dos ciclistas, mas estes também devem respeitar as leis para não
contribuir com atitudes de risco”, Diante destas colocações pretende-se desenvolver um
trabalho com o objetivo de verificar os conhecimentos dos ciclistas em relação às regras de
trânsito e ao uso de equipamentos de proteção por estes. A pesquisa será realizada com
ciclistas de algumas vilas de nossa cidade. Será de cunho qualitativa através de questionário
semi estruturado, aliado ao diário de campo e à fundamentação teórica proporcionando,
assim, a análise dos dados e a conclusão do trabalho.
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LIVRO INFANTIL EM REALIDADE AUMENTADA: A TECNOLOGIA ALIADA AO LÚDICO
ORIENTADORAS: Maira Dorneles da Silveira e Bárbara Teresinha Peres Moreira.
AUTORES: Samira Michele de Ávila Braga Ojeda, Lays Miriã Freitas da Rosa e Alexandre Debom
Leidens.
RESUMO: O maior desafio do professor na contemporaneidade é fazer com que o aluno utilize
as ferramentas tecnológicas (celular e tablet) a favor da aprendizagem. Visto essa necessidade,
o presente projeto apresenta uma proposta pedagógica diferenciada na criação e contação de
histórias para crianças da educação infantil e séries iniciais. Os estudantes proponentes desse
projeto, alunos das séries finais do ensino fundamental, criaram uma história que trata sobre a
preocupação com as questões do meio ambiente. Para essa história, fizeram ilustrações e
áudio para a produção de um livro em realidade aumentada. Neste trabalho foi observado o
envolvimento dos alunos, através da criatividade, curiosidade e encantamento dos mesmos.
Observamos que a partir do resultado obtido na produção do livro, fica nítido que a tecnologia
vem cada vez mais a contribuir para as práticas educativas e deve ser utilizada como aliada na
aprendizagem.

AS CONTRIBUIÇÕES DA MITOLOGIA PARA FORMAÇÃO DE JOVENS LEITORES
ORIENTADORA: Márcia Raquel de Brito.
AUTORA: Maria Clara Dutra Silveira.
RESUMO: Atualmente se tem notícias de que os jovens leem pouco e que a literatura perde
espaço para jogos no ambiente virtual. No entanto, existem temas que ainda atraem esses
leitores e que são explorados pelas editoras e o cinema: a mitologia e os heróis. A mitologia é
uma temática ampla que vem ganhando a atenção dos jovens através de filmes e de livros
como os que constam da obra de Rick Riordan. O presente trabalho surgiu a partir da leitura
dos cinco livros com as aventuras de Percy Jackson e os Olimpianos. O objetivo do trabalho é
verificar quais aspectos da mitologia que mais agradam os leitores que responderam às
questões, reconhecendo que ela é um tema que contribui para a difusão da leitura entre
jovens. Através da tabulação dos dados também foi possível compreender os motivos que
levam ao gosto por este tipo de leitura. A pesquisa foi realizada através de entrevistas com
alunos da escola Dimensão de oitavo e nono anos e jovens de diferentes bairros de
Charqueadas. Para melhor compreender o encanto proporcionado pelas aventuras
mitológicas, realizou-se intensa pesquisa sobre a mitologia e cultura gregas, também foi
possível conhecer a opinião do próprio autor da obra. Com base nos resultados obtidos nas
entrevistas e sendo eu também uma leitora da saga Percy Jackson, entendo que realmente a
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mitologia levada na forma de grandes aventuras protagonizadas por personagens, que são
jovens como nós, torna-se uma leitura prazerosa e que estimula as novas leituras, visto que,
atualmente há um grande investimento das editoras e do cinema em sagas associadas à
mitologia.

UM OLHAR POSITIVO E POÉTICO SOBRE CHARQUEADAS
ORIENTADORES: Barbara Azevedo de Souza Silva, Karina da Silva Rodrigues Bettio e Liete
Carmo Lima de Oliveira.
AUTORES: Franciele de Souza Machado, João Vitor Kracilovski Amorim e Luísa dos Santos da
Silva.
RESUMO: O projeto "Um olhar positivo e poético sobre Charqueadas" tem como objetivo fazer
com que as pessoas reflitam positivamente sobre o lugar onde vivem. O projeto iniciou a partir
da reflexão e questionamento sobre o nosso município, em que se percebe que ele é
reconhecido "pela cidade dos presídios". Outro motivo bem relevante é o fato de que os locais
históricos precisam de conservação, que os pontos turísticos e culturais devem ser mais
explorados e que muitas histórias de nossa terra e nossa gente não são contadas. Assim
iniciaram-se pesquisas, produções artísticas e poéticas, ressaltando lugares e patrimônios
históricos, com registros fotográficos e produção de vídeo, e, através deste, promover debates
sobre a preservação e conservação dos mesmos. Também foram realizadas pesquisas
históricas para conhecer profundamente estes lugares, evidenciando as lembranças e
organizando-as em ordem cronológica, sendo que houve a participação da comunidade
escolar. O encerramento foi marcado com as produções artísticas e releituras da obra de Van
Gogh, em que retratamos os nossos ambientes com a expressão e sentimentos resgatados no
desenvolvimento do projeto.

OS MOTIVOS DO (DES)INTERESSE DOS ALUNOS NA ESCOLA
ORIENTADORAS: Verônica Neves Kroeff Orengo e Michele Sampaio Foques.
AUTORES: Vitor Carneiro Siqueira, Pedro Rio de Souza, Gabriel Souza Staniecki e Caetano Rosa
Santos.
RESUMO: Em nossa sala de aula muitas vezes os professores conversam conosco sobre o
desinteresse de muitos colegas, o que os levam geralmente a inúmeras recuperações e até
mesmo reprovação. Decidimos pesquisar em nossa escola, incentivados por duas professoras
em especial, os motivos que levam nossos colegas a terem este tipo de problema. Para isto
faremos uma pesquisa com várias perguntas que tentem nos apontar os motivos do
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desinteresse dos alunos e, principalmente que nos mostrem caminhos de como tornar nossa
escola mais interessante para todos alunos. Além disso faremos uma entrevista com uma
psicopedagoga e orientadora educacional, com uma psicóloga e com os professores da nossa
escola. Para concluir, compararemos os resultados com a finalidade de contribuir com o
sucesso de todos os alunos e da escola como um todo.
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ENSINO MÉDIO
MATEMÁTICAS E SUAS TECNOLOGIAS / CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS

DIMINUIÇÃO NA EFICÁCIA DA CARBAMAZEPINA EM PACIENTES INFANTO-JUVENIS
COM EPILEPSIA
ORIENTADOR: Gustavo Nascente Igansi.
AUTORA: Julia Batista Pereira.
RESUMO: Epilepsia é uma das desordens neuronais mais comuns, afetando mais de 60
milhões de pessoas pelo mundo. O principal sintoma que a caracteriza é convulsões, vulgo
ataque epilético. Carbamazepina é um fármaco amplamente utilizado no controle da epilepsia,
minimizando a hiperexcitabilidade das células neuronais. Todavia, após seu uso contínuo,
muitos pacientes, em especial, infanto-juvenis, tornam-se resistentes a este fármaco, sendo
necessário o aumento da dose ou a interrupção do tratamento e troca por outros
medicamentos, com outros ativos. Este projeto tem por objetivo identificar o processo de
adaptação e resistência à carbamazepina em paciente com epilepsia, acarretando à queda na
eficácia da mesma. Procurar-se-á entender como este fármaco atua em pacientes infantojuvenis. Com abordagem qualitativa, será feita uma pesquisa exploratória dentre o material já
existente, desde artigos científicos já publicados a matérias em jornais, revistas e sites,
buscando, da melhor forma, organizar todo conteúdo já desenvolvido sobre o assunto. Por
fim, espera-se conseguir apontar a causa principal e fatores que influenciam no
desenvolvimento desta adaptação ao fármaco. Com base nessas causas e fatores, procurar-seá descobrir se o mesmo ocorreria de forma semelhante a outros fármacos, em especial, o
Canabidiol, que é um composto extraído da Cannabis sativa, popularmente chamado de
maconha. Atualmente, ele é utilizado como tratamento alternativo em pacientes com
epilepsia, e um dos maiores benefícios é que ele não apresenta efeitos colaterais durante o
seu uso.

JOGOS LÚDICOS E TECNOLÓGICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS INSERIDO NA REALIDADE
ESCOLAR
ORIENTADORA: Lizandra Klein.
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AUTORES: Ana Maria dos Santos Oliveira, Wagner Mateus da Silva Duarte e Emanuelle
Damasceno Silveira.
RESUMO: Com a realidade dos alunos voltada à tecnologia, chamar sua atenção sala de aula
com conteúdos novos na área de ciências, unindo lúdico às tecnologias, são necessários para
chamarem a atenção deles para o conteúdo. A tecnologia deve se fazer presente na realidade
escolar do aluno, como foco de pesquisas e aprendizado, iniciando um conteúdo de forma que
prenda os alunos à disciplina e ao tema trabalhado, fazendo o seu papel no lúdico das aulas. O
projeto foi criado como objetivo de aproximar as crianças ao conteúdo e a disciplina por meio
da sua realidade tecnológica por meio da ludicidade, fazendo com que unam-se tecnologias e
ludicidade ao conteúdo desenvolvido em sala de aula. Também objetivamos avaliar as crianças
de forma diferenciada, observando a assimilação do conteúdos por meio dos jogos. Os jogos
devem participar da realidade escolar nos laboratórios de informática e de ciências iniciando
novos temas com criatividade e aplicando exercícios, para que aos temas de aula, saibam
trabalhar com o conteúdo e assim serem melhor avaliados Os Jogos tecnos e lúdicos envolvem
os exercícios a partir da explanação da professora, sem que o aluno saia do método
convencional de ensino, mas trazendo uma prática lúdica realidade próxima ao seu método de
aprender.

ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE NEGÓCIOS
ORIENTADORAS: Rita de Cássia Pinto Silveira e Juliana Lima Fagundes.
AUTORAS: Estér Anselmo da Silva e Deise Nunes Silva.
RESUMO: O trabalho consiste em mostrar a importância do estudo da viabilidade econômica,
através do plano de negócio, e abordará os desafios, tanto econômicos quanto pessoais, que
um empreendedor tem durante e antes do funcionamento de sua empresa.

MAPA SEMÂNTICO, IDENTIDADE VISUAL E... MATEMÁTICA!
ORIENTADORA: Clarissa Lopes Trojack.
AUTORAS: Jenifer Ferrão de Oliveira, Érica Arcanjo da Silva e Karine Rubim Fracari.
RESUMO: Trabalhar com Matemática no 1º ano do Curso Normal, Ensino Médio para muitos
alunos pode parecer uma coisa, chata, complicada e sem finalidades. No decorrer do ano
letivo de 2015 vimos colegas desinteressados e desmotivados para aprender Matemática. A
professora de Matemática preocupada com esta situação nos convidou para no último
trimestre do ano letivo de 2015, realizarmos um projeto inovador formado por várias etapas.
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Primeiro assistimos vídeos sobre como construir a identidade visual, depois listamos palavras,
categorizamos, construímos um mapa semântico, a identidade visual e por fim escolhermos
um assunto, baseado no que vivenciamos anteriormente, e encontrar a Matemática que possa
estar neste assunto. Nosso grupo pesquisou sobre Estrelas, Animes e Dor. São assuntos bem
diversos que em princípio parecia não ter matemática. Mas depois vimos que eles estão
repletos de números. Nossa professora diz que para nos tornarmos bons profissionais
devemos vivenciar situações que mais tarde aplicaremos como professores. Não queremos ser
apenas expectadores do conhecimento, no qual o professor fala e nós escutamos. Este projeto
é uma oportunidade de vivenciarmos uma metodologia no qual o aluno é o artista principal.
Objetivos: Aplicar os conhecimentos matemáticos em situações e assuntos de interesse do
aluno; mostrar que a Matemática está presente em qualquer assunto; conhecer-se mais
profundamente através de técnicas. No referencial teórico buscamos subsídios para
fundamentar este projeto de pesquisa. Pesquisamos o que é Identidade visual, mapa
semântico, suas aplicações. Nosso projeto iniciou quando assistimos a dois vídeos no YouTube
de dois jovens Designers explicando como fazer a Identidade Visual. Entendemos que
Identidade Visual é um desenho, uma marca ou logotipo que nos identifica. Depois de todo
este conhecimento, cada uma de nós partiu para a pesquisa de seu assunto. Encontramos
muitos dados na internet, no qual tabulamos, construímos gráficos, etc.

A MEDICINA ATRAVÉS DOS CHÁS
ORIENTADORA: Daiane Nunes Bischoff.
AUTORES: Kauane Venturini, Natália Cezar Chaves, Felipe Barros e Rodrigo Lemos.
RESUMO: Nosso projeto abordará a medicina através dos chás, pretendemos mostrar á todos
receitas de chás naturais cheios de benefícios e propriedades para saúde. Devemos cuidar da
saúde, que é um bem precioso, sem o qual não podemos obter as vantagens que a vida
oferece. Os cuidados essenciais para a preservação da saúde, frequentemente dependem de
exigências mínimas de higienie, alimentação, etc. A saúde vem do equilíbrio da unidade
harmônica: o corpo, o espírito e a mente. O equilíbrio do espírito, através de uma crença e as
práticas que cada uma indica. O equilíbrio da mente, através do lazer, bom relacionamento
com as pessoas e todas as práticas que não ofendem a vida. O equilíbrio do corpo obtido
mediante uma boa alimentação, hidratação, agasalho conforme a estação, casa com toda a
infra-estrutura (luz, água, rede de esgoto) e condições para manter um nível de vida que
dificulta a proliferação de doenças. Apesar de mantermos estáveis estas condições, nem
sempre conseguimos evitar a doença. Para combater este desequilíbrio que sofremos, existem
vários métodos ou terapias: alopatia, homeopatia, acupuntura, do-in, balneoterapia e
fitoterapia, entre outras. A fitoterapia é uma ciência que se ocupa do tratamento das doenças
através de plantas medicinais (ervas medicinais). Além disso, o poder da medicina natural é
uma crença muito forte para várias pessoas, podendo fazer mal ou bem a sua saúde? Podemos
trocar um tratamento tradicional por um natural? Nosso organismo tem relação com as
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propriedades de uma planta? Todos esses questionamentos serão abordados, relacionados e
exemplificados na apresentação do nosso projeto. Visando assim uma alternativa natural para
tratamento de doenças, considerando e respeitando a medicina tradicional.
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ENSINO MÉDIO
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS / CIÊNCIAS DA NATUREZA E
SUAS TECNOLOGIAS

SAÚDE MENTAL NA ESCOLA: PERSPECTIVAS DA JUVENTUDE
ORIENTADORA: Milene Mabilde Petracco.
AUTORES: Gustavo dos Santos Machado, Gabriela Vieira Martins e Mariane Fernandes Fleck.
RESUMO: O presente projeto tem como objetivo abordar e refletir sobre o tema da saúde
mental na escola, considerando que as instituições educacionais contemplam um dos
principais núcleos de prevenção e promoção de saúde mental da juventude, na medida em
que se concentram em um ambiente único a maior parte da população jovem do país. Como
metodologia a presente pesquisa utilizará questionários semiabertos cujas questões abordam
a temática da saúde mental em sua amplitude. Com isso, pretendemos fomentar maior
conscientização da comunidade escolar sobre a importância da prevenção e promoção da
saúde mental.

HOMOFOBIA
ORIENTADORES: José Edimilson Machado Kober, Érika Cristina de Souza e Marco Aurélio
Feltrin Affeldt.
AUTORES: Ricielli Santos da Silva e Syndel Ramos Viegas.
RESUMO: Vamos estudar o motivo pelo qual homofobia existe e como ela se manifesta em
Charqueadas. Escolhemos este tema pois é muito atual e polêmico, ajuda a conscientizar as
pessoas, contribui na educação das pessoas e as ensinam a serem mais tolerantes.
Gostaríamos de saber porque os homossexuais são tão perseguidos e porque a intolerância
com a relação entre a homossexualidade é tão grande. O preconceito é o conceito ou opinião
formada antes de ter conhecimento adequado, opinião ou sentimento desfavorável. A
sexualidade é o conjunto de todos os caracteres morfológicos e fisiológicos externos ou
internos que os indivíduos apresentam conforme o sexo que apresenta. A homofobia repulsa
ou preconceito contra homossexualidade ou os homossexuais. Homossexualidade é amar e/ou
sentir atração sexual por pessoas do mesmo sexo. A violência é o exercício desproporcional do
poder ou força que se sobrepõe ao principio da integridade. Iniciamos nosso trabalho
pesquisando na internet, em arquivos PDF e fazendo downloads, passamos a realizar resumos
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em formas de tópicos e procurando o significado de palavras chaves. Iremos entrevistar
pessoas, e com o material coletado iremos criar gráficos e tabelas, e também slides. A partir da
análise do material vamos redigir um texto que será publicado no blog da turma. Concluímos
que, homofobia é algo que está presente nos dias de hoje e que muitas pessoas não se
consideram homofóbica mas ainda há aquelas que ainda tem preconceito com isso. A maioria
das pessoas que entrevistamos é heterossexual, não se sentem incomodado ao ver um casal
homossexual, aceitariam um filho(a) homossexual e não se consideram homofóbicos.

LIVRO INTERATIVO
ORIENTADORAS: Daniela Pereira Romanato, Andréia Pacheco e Lizandra Klein.
AUTORAS: Isadora Teixeira Rodrigues, Luiza Rosset da Costa e Angélica dos Santos Oliveira.
RESUMO: O projeto foi criado pela falta da abordagem de valores morais nas escolas, afetando
assim na realidade escolar e social do educando, que pode se tornar um indivíduo antiético,
imoral e mal-educado no futuro. As histórias estão presentes em nossa cultura há muito
tempo e o hábito de contá-las e ouvi-las tem inúmeros significados, está relacionada ao
cuidado afetivo, à construção de identidade, ao desenvolvimento da imaginação, a capacidade
de ouvir o outro e se expressar buscando torná-los cidadãos melhores e conhecedores de
valores. Neste projeto objetivamos aperfeiçoar e valorizar o cidadão através da linguagem
oral, escrita, artística, literária e histórica, a partir da compreensão de seu papel enquanto
sujeito histórico e ter como ponto de partida para a construção do pensamento a capacitação
do aluno em construir relações diante do mundo. Trata-se de um projeto de prática de leitura
e construção de histórias, onde os alunos criarão diferentes histórias, sobre o tema de “valores
morais” e construirão livros interativos, após farão a contação das histórias para os demais
colegas e finalizarão a atividade cantando a música “Pais e Filhos” de Legião Urbana, utilizando
a língua de sinais.

NOMOFOBIA: CADÊ MEU CELULAR?
ORIENTADORA: Sara Silva da Costa.
AUTORAS: Thainá da Silva Santos, Ana Raffaela da Silva Raffo e Alline Lima Cunha.
RESUMO: O presente projeto de pesquisa reflete a continuação da caminhada do Grupo de
Seminário Integrado das alunas do segundo ano do Ensino Médio Politécnico da Escola
Estadual de Ensino Médio Vila Cruz de Malta. Para o desenvolvimento do projeto, “Nomofobia:
Cadê meu celular?”, será realizado pesquisas de caráter bibliográfico, bem como uma pesquisa
de levantamento em forma de questionário aplicado aos alunos do ensino médio da instituição
34

Charqueadas, RS, outubro de 2016.
Coordenadoria de Pesquisa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

ANAIS DA X MOCITEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSul – Câmpus Charqueadas
de ensino dos pesquisadores. O termo nomofobia vem da expressão “no mobile phobia”, que
significa fobia de ficar sem celular. As pessoas que sofrem deste mal sofrem angustia, medo,
insegurança, desconforto e ansiedade resultante da incapacidade de comunicação através de
aparelhos celulares ou computadores. Ficar com pouca ou sem bateria, sem créditos de celular
e sem sinal podem causar a indivíduos que não conseguem ficar sem celular um estado de
profunda ansiedade e angústia por se ver sem a possibilidade de uso do aparelho, para estes a
necessidade de estar sempre conectado pode estar ultrapassando os limites e pode estar
prejudicando sua vida social e pessoal. Cada vez mais a população jovem, incluindo crianças,
está cedendo às pressões do mercado tecnológico de consumo, exibir um novo mais moderno
e sofisticado aparelho celular confere status social e econômico entre os adolescentes, e este
muitas vezes está relacionado à afirmação da identidade do indivíduo junto ao grupo. É
compreensível que o uso do aparelho celular é um forte aspecto de inclusão social em tempos
atuais, bem como que este trás aos usuários conectividade entre amigos, mas seu uso não
deve substituir o diálogo formal e a vida social de um indivíduo. Pretende se através deste
projeto caracterizar a nomofobia como uma doença ocasionada pelo mau uso da tecnologia e
descrevê-la evidenciando ser a mesma uma doença contemporânea.

PONTÃO DA MORTANDADE
ORIENTADORES: Gilce Sampaio e Joares Wahlbrink Pires.
AUTORAS: Lara Eduarda Andrade Masarro, Maria Luiza Mombach e Thamara dos Reis
Wollmann.
RESUMO: Desde maio de 2015 alunas do ensino médio da E.E.E.M. São Francisco de Sales
estão resgatando a história do Município de Campo Novo e região. As descobertas desta
pesquisa causaram grande impacto na sociedade local. A começar pelo nome do primeiro
ponto habitado na região, o Pontão da Mortandade, a revelação deste nome trouxe à tona
além da história, da cultura da erva-mate, a inversão de papéis entre heróis e vilões.

QUEM AMA NÃO AGRIDE: A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A SUBORDINAÇÃO DA
MULHER
ORIENTADORA: Gicele Weinheimer.
AUTORAS: Mayara Coutinho Andrade, Giovanna de Carvalho Jardim e Caira Letícia Pereira de
Oliveira Salles.
RESUMO: Este trabalho teve por objetivo conhecer as situações de violência doméstica contra
a mulher na cidade de Arroio dos Ratos, pertencente à região metropolitana de Porto Alegre.
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Para isso, foi feita uma pesquisa quantitativa em quatro bairros desse município. Foram
entrevistadas 200 mulheres de faixa etária a partir dos 15 anos, nos seguintes bairros: Centro,
Nossa Senhora Aparecida, São Cristóvão e Atafona; sendo 50 entrevistadas em cada. A coleta
foi realizada entre 05 e 26 de outubro de 2015. Tendo em vista que as manifestações de
violência se modificam, atualizando-se com o contexto histórico-social, preferiu-se restringir a
pesquisa em quatro bairros, comparando os dados obtidos. Restringimos nosso campo de
investigação e alcançamos um resultado possível para nosso questionamento inicial: Como se
apresenta a violência doméstica contra a mulher em diferentes bairros de Arroio dos Ratos e
como a desigualdade de gênero e os papéis sociais influenciam nesse fenômeno? Através da
coleta e análise de dados quantitativos, foi observado que no município de Arroio dos Ratos, a
violência doméstica está muito presente. Independentemente da classe social, idade ou nível
de escolaridade, as mulheres estão sujeitas a esse problema. O bairro São Cristóvão foi o que
apresentou maiores incidências. A fome, o desemprego, a miséria, as condições precárias de
vida, fazem com que a violência seja mais acentuada. A mulher de maiores recursos, seja
financeiro, informação ou de relacionamento pessoal, conta com uma rede social ampla e
fortalecida, que a protege do ciclo vicioso de violência. As permanências da sociedade
patriarcal e do androcentrismo estão entre as principais explicações para esse fenômeno.
Movimentos sociais pressionam os agentes políticos a combater a violência baseada na
discriminação de gênero, além de buscar reconstruir os papéis socais estabelecidos.

O PERIGO MORA AO LADO
ORIENTADORAS: Rita de Cássia Pinto Silveira e Crislei Fazenda Cezar.
AUTORAS: Letícia Souza, Milena Freitas e Natacha Araujo.
RESUMO: Psicopatia é um distúrbio de personalidade no qual o indivíduo não tem sofrimento.
“Um psicopata não tem cara, não tem sentimentos, essas pessoas usam máscaras de
normalidade para desaparecerem no meio de todo mundo, essas máscaras são geniais,
praticamente perfeitas, podemos ter um psicopata ao nosso lado e não sabermos”. Então, o
que acontece na mente de um psicopata? Para entender melhor esse distúrbio, decidiu-se
estudar mais sobre ele. Portanto, este trabalho tem como proposta, procurar compreender o
que se passa na mente de um psicopata; Conscientizando as pessoas do perigo que podem
estar correndo nas ruas, no trabalho ou até mesmo dentro de sua própria casa;
compreendendo também, porque um psicopata precisa estar sempre no controle da situação;
outro objetivo é ajudar as pessoas a identificar um psicopata, uma vez que ele pode estar em
seu convívio social. Não esquecendo que a psicopatia é uma doença de difícil diagnóstico, pelo
fato de os portadores saberem manipular muito bem qualquer tipo de situação. O projeto está
sendo desenvolvido através de pesquisas realizadas em revistas e sites. Séries e filmes também
estão sendo utilizados para se ter uma maior propriedade sobre o assunto. Entrevistas com
profissionais da área (psiquiatras e psicólogos) também foram feitas no decorrer da pesquisa.
Além de um teste primário para identificar traços da psicopatia que foi aplicado nos alunos do
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Instituto Estadual de Educação São Jerônimo, com a finalidade de demonstrar como se começa
uma investigação para tal distúrbio. Pretende-se que ao final da mesma que se possa ter
respondido a todos os objetivos propostos, bem como alternativas para auxiliar pessoas a
identificar esses casos e/ou procurar ajuda profissional.

VIOLÊNCIA INFANTIL: ESTUDO DE CASO DE ARROIO DOS RATOS
ORIENTADORA: Gicele Weinheimer.
AUTORES: Bruna Fidêncio da Silva, Milena Silveira da Silva e Gustavo de Ávila Gimenes.
RESUMO: A violência infantil é um crime recorrente, definindo-se por indivíduos com
maioridade causando abuso físico, psicológico ou sexual contra uma criança. Atualmente, é
possível perceber pela mídia como essa violência é um problema existente, muitas vezes
sendo causado pelos próprios pais da criança. Mas a violência infantil vai muito além do que a
TV mostra. Ela está presente em todas classes sociais e em todos os países, caracterizando-se
como um problema mundial, vindo de um ou mais dogmas antigos e defasados. Essa violência
pode ser categorizada de várias maneiras, de exploração, de abandono, etc., mas seu tipo mais
comum, e menos conhecido, é o psicológico, que se define como hostilidade emocional
crônica. Muitos de nós, indivíduos sociais, conhecemos ou tivemos pais que, com seus filhos,
não mostravam carinho, desprezavam suas atitudes, negligenciavam ou até tinham hostilidade
verbal. Atualmente, ainda não é comum, o conceito de que crianças precisam de
compreensão, e que não podemos tirar seus direitos ou menosprezá-las. Nossa pesquisa se
objetiva em analisar e tecer hipóteses sobre os efeitos dessa violência, o que as crianças
vítimas pensam disso, e se estão a par de sua situação. Nós delimitamos a pesquisa à cidade
Arroio dos Ratos, tornando um estudo de caso a cidade e suas crianças. Assim, poderemos
entender melhor esse maltrato e torná-lo mais conhecido, o que pode resultar em um impacto
positivo na saúde e qualidade de vida na cidade. Procuramos também contribuir aos estudos
psicológicos sobre o tema. Entrevistaremos estudantes, em anonimato, com menos de 13
anos. Questionaremos sobre suas relações com outras pessoas; por exemplo, se há alguém
que os trate mal. Obteremos resultados quali-quantitativos que serão tabulados com intuito
de facilitar sua visualização. Ao final do projeto, os resultados tabulados serão levados para
avaliação pelos representantes da cidade na prefeitura, a fim de, se necessário, ser criada uma
proposta para lidar com o problema.

DE ALAN TURING AOS DIAS DE HOJE
ORIENTADORES: Juliana Lima Fagundes.
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AUTORES: Greicy Pereira Teixeira, Ohanna Machado Jaques e Pedro Guedes de Miranda.
RESUMO: Relatório: “De Alan Turing aos dias de hoje” Este trabalho virá relatar a trajetória de
vida de Alan Turing e seu invento: Christopher Marcom, o primeiro computador, onde este foi
criado com a intenção de tentar decifrar os enigmas que Hitler enviava durante a Segunda
Guerra Mundial, e assim ajudar as pessoas. Será apresentado um paralelo da evolução do
computador aos dias de hoje, como também sua importância para a sociedade atual, como
agente transformador dessa mesma sociedade. Nesse contexto, o grupo elencou algumas
hipóteses, tais como: Se Alan Turing estivesse aqui como ele veria que seu invento se tornou?
Qual seria sua reação? Seria esse o seu objetivo? E assim sendo, como foi utilizado o seu
invento pela sociedade atual? Partindo do tema de “Alan Turing aos dias de hoje”, busca-se
compreender as várias maneiras e objetivos que a sociedade utiliza o computador. Outra
questão abordada é que ao mesmo tempo descobrimos que as pessoas não sabem quem o
criou, e qual o seu objetivo. Sabendo ainda que durante sua evolução, várias foram as
distrações de uso. Nesse contexto, valorizando a criação dessa tecnologia que nos é tão útil
nos dias de hoje e o seu criador apresenta-se estas questões. Nessa caminhada de pesquisa
teórica, podemos perceber que o tempo é testemunha da evolução do homem, em particular,
nos avanços tecnológicos. Sua busca incansável o tem levado cada vez mais a novas
descobertas, que embora tragam benefícios para a humanidade, sempre vem acompanhada
de riscos. Afinal riscos fazem parte da evolução. Por fim, busca-se passar este conhecimento
da criação e utilização desse equipamento, “o computador” que Alan Turing ajudou a projetar,
assim, espera-se que este trabalho possa contribuir para os estudantes das diversas
Instituições e particularmente aos alunos do Curso de Informática nos quais trabalham e
pesquisam com esse equipamento.

OS 6 GRAUS QUE PODEM MUDAR O MUNDO
ORIENTADORAS: Juliana Lima Fagundes e Elenice Crochemore Rutz.
AUTORES: Pedro Guedes de Miranda, Carolina Menezes Nobre e Luana da Rosa Marques
Alves.
RESUMO: Nos últimos tempos, nosso planeta vem sofrendo bruscas mudanças climáticas cujo
seus reflexos tem sido devastadores para tudo que é vivo neste planeta. O planeta desde seu
surgimento sofre variações climáticas, entretanto, no século XIX com a aclamada Revolução
industrial essas variações climáticas foram agravadas pela alta emissão de gás carbônico (CO2),
produzidos pelas grandes indústrias e também pela ação humana que desde então vem
aumentando. Isto tudo deu origem ao fenômeno que os cientistas chamam de Aquecimento
Global, responsável pelo surgimento dos fenômenos naturais EL niño e LA niña. Esses
fenômenos atuam nas águas do oceano pacifico causando um grande impacto no clima de
diversas regiões como: secas torrenciais, fortes chuvas, nevascas severas entre muitos outros
eventos naturais. O aquecimento global hoje é um evento que está se tornando cada vez mais
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visível em nosso cotidiano, como o forte temporal ocorrido em Porto Alegre no dia 29 de
janeiro de 2016. Tal temporal foi decorrente da formação de uma nuvem Super Célula, que se
forma quando as temperaturas estão muito elevadas causando o efeito de “abafamento” que
hoje em dia é frequentemente sentido no Brasil. De acordo com cientistas esta situação pode
piorar ainda mais, segundo cálculos a temperatura do globo pode aumentar ate 6 graus até o
fim deste século (Século XXI). Sendo assim, a comunidade científica vem criando diversas
conferências pelo mundo todo, como: RIO+20 e COP-2, que reúnem representantes de
diversas nações do mundo inteiro a fim de principalmente reduzir a emissão de gases
poluentes emitidos pelas grandes indústrias. Dentro de tais circunstâncias, nosso projeto visa
informar e apresentar a situação do aumento das temperaturas no Brasil e no mundo e
também suas consequências e o que pode ser feito para reduzir as temperaturas globais.

TEATRANDO E APRENDENDO
ORIENTADORAS: Selma Aparecida da Silva Brenner e Lisângela Teixeira Lacerda.
AUTORAS: Marina Fleck da Rosa Valente, Daniela Silveira de Aguiar e Alexia Abdala Cruz da
Silva.
RESUMO: O projeto de pesquisa “Teatrando e aprendendo” trata-se de um estudo que está
sendo desenvolvido no Seminário Integrado do Curso Normal com objetivos de compreender e
analisar a importância do teatro como ferramenta ou abordagem metodológica para práticas
pedagógicas interdisciplinares nos anos iniciais, bem como de apontar as suas contribuições
para a compreensão da realidade e o desenvolvimento das crianças. Como o teatro tem
caráter lúdico, por meio de sua pratica o professor estará proporcionando tanto o aprendizado
quanto um momento prazeroso, pois o lúdico ajuda no desenvolvimento da criança já que a
brincadeira e o jogo são aspectos importantes na sua aprendizagem e desenvolvimento. Essas
atividades estarão desenvolvendo novas experiências que irão contribuir para o
desenvolvimento integral e social do educando. Para Peter Slade o jogo dramático infantil não
é uma atividade inventada, mas o comportamento real dos seres humanos. Para ele, o jogo
dramático é capaz de promover uma libertação emocional assim fornecer uma autodisciplina
interna; e o jogo dramático infantil se caracteriza por um fluxo de linguagem, um discurso
espontâneo que é estimulado pela improvisação e enriquecimento pela interpretação. E
distingue entre duas formas de jogo, ambas dramáticas: jogo pessoal e jogo projetado. Assim,
a utilização desses recursos como fins pedagógicos nos levam a desejar conhecer,
compreender, analisar e descrever quais são as contribuições do teatro para o
desenvolvimento intelectual dos sujeitos, já que cada jogo teatral tem uma intenção e função
no processo de desenvolvimento. A pesquisa caracterizada como qualitativo-descritiva está
sendo realizada com professores e alunos de uma escola da rede pública de Charqueadas. Os
instrumentos utilizados são entrevistas semi-estruturadas e observações a partir de uma
atividade prática.
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ENSINO TÉCNICO
CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS

A INFLUÊNCIA DA EXPEDIÇÃO DE DARWIN NO BRASIL PARA A TEORIA DA EVOLUÇÃO
DAS ESPECIES
ORIENTADORES: Vinícius Silveira Borba e Gustavo Nascente Igansi.
AUTORES: Gabriel Nunes de Souza, Lorenzo de Castro Kersting e Iann Ortnau Cirio e Santos.
JUSTIFICATIVA: Charles Robert Darwin, também conhecido como o Pai da Evolução, viajou
pelo mundo a bordo da embarcação denominada Beagle, observando diferentes formas de
vida, especialmente vegetais e animais (FERNANDES, 2008). Através de suas observações,
comparações e estudos, ele foi capaz de propor a Teoria da Evolução, escrevendo o livro
conhecido atualmente como “A Origem das Espécies”, sua obra mais conhecida (RUSE, 2007).
Nesta obra, encontram-se diversos relatos, inclusive suas expedições pelo Brasil. Darwin
observou diferentes formas de vida e fósseis que se assemelhavam com as de outros locais do
mundo. Por exemplo, ao coletar amostras de água doce no Brasil, verificou-se enorme
semelhança entre insetos e conchas que ali habitavam com os que habitavam a Inglaterra
(DARWIN, 1859). Os relatos de Darwin ajudam até hoje a compreender como suas
observações e estudos foram importantes para a formulação da Teoria da Evolução das
Espécies. No entanto, parece não estar clara a relação entre o material produzido no Brasil e a
Teoria da Evolução. Por esse motivo, torna-se importante tratar desse tema, estudando e
divulgando a metodologia empregada por Darwin e a relevância das suas descobertas em solo
brasileiro para a ciência. Tendo como público uma Europa em sua maioria criacionista, Darwin
trouxe uma nova forma de entender como o mundo tinha chegado até ali, sendo pioneiro em
sua época nessa área. Sendo assim, este projeto de pesquisa justifica-se no sentido de
compreender como o Brasil contribuiu para a formulação de uma teoria que modificou a
forma de como a ciência, e a sociedade como um todo, passou a ver a origem dos seres vivos.
OBJETIVO(S): Compreender a influência das informações colhidas no Brasil por Charles Darwin
para a Teoria da Evolução das Espécies. Relacionar as observações de Darwin feitas no Brasil
com a Teoria da Evolução das Espécies. Descrever a metodologia empregada por Darwin
durante os seus estudos.
METODOLOGIA: Essa pesquisa tem como base a literatura produzida por Charles Darwin, bem
como o material produzido sobre o naturalista inglês, suas expedições e a Teoria da Evolução
das Espécies. Revisão da literatura é o processo de busca, análise e descrição de um corpo do
conhecimento em busca de resposta a uma pergunta específica (GIL, 2010). “Literatura” cobre
todo o material relevante que é escrito sobre um tema: livros, artigos de periódicos, artigos de
jornais, registros históricos, relatórios governamentais, teses e dissertações e outros tipos. O
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estudo exploratório por meio de uma pesquisa bibliográfica é aquela desenvolvida a partir de
material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos (GIL, 2010). Fará parte das
etapas deste estudo: 1 – Coleta de dados: Leitura exploratória do material para verificar se a
obra consultada é de interesse do trabalho. 2 – Análise e interpretação dos resultados: Leitura
analítica com a finalidade de ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma
que estas possibilitem a obtenção de respostas ao problema de pesquisa. 4 – Discussão dos
resultados: Elaboração de texto a partir das informações analisadas e discutidas a partir do
referencial teórico. 5 – Organização e apresentação dos resultados em dois principais tópicos:
5.1 – Descrição da metodologia empregada por Darwin para realizar seus estudos e, 5.2 –
Relações dos estudos realizados no Brasil com a Teoria da Evolução das Espécies. 5 –
Publicação: elaboração de artigo de revisão a ser publicado em algum periódico nacional; Uma
das limitações em relação à pesquisa é a possível escassez de materiais para se atingir os
objetivos propostos. Apesar de haver registros e documentos comprovando a passagem de
Darwin pelo país, a compreensão de como o Brasil contribuiu na formulação da Teoria da
Evolução das Espécies será especulativa e hipotética.
PROBLEMA: Muitos naturalistas estiveram no Brasil, como por exemplo Darwin, Spix, Von
Martius e Auguste de Saint Hilaire (KURY, 2001). Charles Darwin realizou uma expedição pelo
Brasil entre os anos de 1832 e 1836, passando pelo Rio de Janeiro, Fernando de Noronha e
Bahia. Anos depois, em 1859, Darwin publica a obra intitulada “Sobre a Origem das Espécies
por Meio da Seleção Natural ou a Preservação de Raças Favorecidas na Luta pela Vida”, onde
apresenta para o mundo a Teoria da Evolução. Diante desses fatos, este projeto se propõe
responder a seguinte questão de pesquisa: Qual a relevância que a expedição de Charles
Darwin pelo Brasil teve para o desenvolvimento da Teoria da Evolução das Espécies?
REFERÊNCIAS:
FERNANDES, Antonio Carlos Sequeira, DE MORAES, Vera Lucia Martins – O Retorno Impossível:
Charles Darwin e a Escravidão no Brasil – UFRJ, 2008;
GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Editora Atlas S.A. 2010.
KURY, Lorelay. Viajantes naturalistas no Brasil oitocentista: experiência, relato e imagem.
Revista História, Ciência e saúde. Rio de janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2001.
RUSE, Michael. Charles Darwin and the Origin of Species.
<http://press.princeton.edu/chapters/i9005.pdf> Acesso em: 13/06/2016 DARWIN, Charles
Robert. A Origem das Espécies. <http://ecologia.ib.usp.br/ffa/arquivos/abril/darwin1.pdf>
Acesso em: 13/06/2016
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UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE APOIO PARA O ENSINO DE QUÍMICA NO IFSUL
CÂMPUS BAGÉ
ORIENTADORA: Giulia D’Avila Vieira.
AUTORES: Guilherme Pereira Vieira Fernandes e Daniel Bandeira Quintana.
JUSTIFICATIVA: Os processos de ensino e de aprendizagem no ensino de química necessitam
de contextualização e interdisciplinaridade, a fim de que se torne atrativo e significativo aos
estudantes, aliando a isso um melhor rendimento escolar nesse componente curricular. Com o
intuito de aprimorar o ensino de ciências, especificamente o ensino de química, a
implementação de software aplicativos ou jogos para utilização em sala de aula, pode
potencializar a aprendizagem dos estudantes e contribuir para a melhoria do rendimento
escolar proporcionando uma melhor compreensão dos conteúdos trabalhados.
OBJETIVO(S): Desenvolver ferramentas computacionais que, facilitem o processo de ensino e
aprendizagem e despertem o interesse pelos conteúdos de química.
METODOLOGIA: Num primeiro momento, será realizada uma investigação, junto aos docentes
de química do câmpus Bagé, a cerca dos conteúdos de química que, tenham identificado uma
dificuldade de entendimento por parte dos discentes desinteresse pelos estudantes e também
baixo rendimento escolar. Concomitantemente, nessa etapa, a equipe do projeto irá elencar as
melhores soluções de software para aplicar os conceitos de química que foram identificados
como nevrálgicos ao melhor entendimento dos alunos. Num segundo momento, serão
elencados alguns conteúdos de química, para serem implementados no software. Será feita a
análise dos softwares livres existentes, direcionados ao ensino de química, definindo-se o
Escopo/Backlog e, elaborando uma lista de tarefas que serão desenvolvidas em cada etapa. A
seguir serão desenvolvidos projetos de interfaces, desenvolvimento e testes de protótipos. A
implementação do projeto será realizada utilizando a metodologia Scrum, que é uma
metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. No Scrum, os projetos
são divididos em ciclos e as entregas são periódicas. Devido à complexidade do software e as
diversas funcionalidades exigidas, serão feitas entregas periódicas para testes e avaliação da
interface. O processo de desenvolvimento será incremental. Por fim, serão realizados testes de
usabilidade e homologação do software.
PROBLEMA: O componente curricular de química, no ensino médio, é visto como um assunto
desinteressante pelos estudantes, apesar de possuir um conteúdo totalmente presente em
nosso cotidiano. O ensino desse componente curricular, muitas vezes dogmático e asséptico,
permanece centrado na abordagem conteudista sem estabelecer vínculos com a realidade dos
alunos.
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REFERÊNCIAS:
CHASSOT, A. Para que(m) é útil o ensino?. 2ª ed. Canoas: Ed. ULBRA, 2004.
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java como programar. 8ª Ed. São Paulo: Pearson, 2010.
EICHLER, M.L. e DEL PINO, J.C. Computadores em Educação Química: Estrutura atômica e
tabela periódica. Química Nova, 2000.
FIALHO, Neusa Nogueira. Jogos no Ensino de Química e Biologia. São Paulo: Editora IBPEX,
2012.
HORSTMANN, C.; CORNELL, G. Core. Java 2: fundamentos. 7ª Ed., São Paulo: Alta Books, 2005.
KNAVE, B. Information Technology (IT) in schools. In: International Scientific Conference On
Work With Display Units, 5.,1997, Tóquio. Proceedings. Tóquio, p.107- 108, 1997.
LEITE, B. S. Tecnologias no Ensino de Química – Teoria e prática na formação docente. São
Paulo: Editora Appris, 2015.
SOUZA, M. P. et al. Titulando 2004: Um Software para o Ensino de Química. Química Nova na
Escola, v.22, p.35-37, 2005.
TREVISAN, T.; MARTINS, P. L. O. A prática pedagógica do professor de química: possibilidades e
limites. UNIrevista, v. 1, n° 2, 2006.

CAFÉ DA RELATIVIDADE: UMA ESTRATÉGIA PARA DISCUSSÃO DE FÍSICA MODERNA
ORIENTADORES: Cátia Mirela de Oliveira Barcellos e Tales Costa Amorim.
AUTORES: Raphaela Ferreira de Oliveira, Luana da Rosa Amaral, José Leonardo Peixoto da
Silveira Medeiros e Ester Peter Peglow.
JUSTIFICATIVA: As descobertas da física moderna são responsáveis por vários avanços da
humanidade e está intimamente associada à melhora da qualidade de vida. Entretanto, os
assuntos tratados nas escolas não acompanham o desenvolvimento científico de forma
satisfatória, abordando, de modo geral, apenas a Física Clássica. É fundamental que o
estudante tenha contato com a Física Moderna e Contemporânea (FMC), visto que isto
deixaria as pessoas mais perto do mundo atual, moderno e tecnológico que vivemos hoje
(Ostermann e Moreira, 2000). Segundo (Cunha e Gomes, 2102): “Poderíamos questionar se o
termo moderna é o mais adequado para designar os avanços da física do séc. XX, tendo em
vista que quase um século se passou e já estamos bastante familiarizados com vários de seus
produtos em nosso cotidiano. Apesar dessa inegável familiaridade, temos o receio que jamais
poderemos nos vangloriar do completo entendimento sobre tais avanços, já que eles
proporcionaram à nossa civilização ideias tão novas quanto a interpretação do universo, que
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nossos sentidos ainda insistem em rejeitar.” Uma das barreiras para inserção da FMC no
ensino médio seria a exigência de um formalismo matemático tal que os alunos não teriam
condições de acompanhar. E contemplar a matriz atual de conteúdos e ainda inserir tópicos de
física moderna parece, para alguns, impossível. Entretanto, podemos realizar uma abordagem
do fenômeno em si, fazendo um estudo qualitativo e deixando o aparato matemático de lado.
Aliás, a física tem perdido sua beleza por esbarrar no instrumental matemático. É claro, há a
necessidade do estudo dos conteúdos tradicionais da física, mas é possível inserir temas atuais
da física moderna (BARCELLOS, 2005).Considerando o exposto, resolvemos propor uma
estratégia para abordar temas de FMC durante o ensino médio, desenvolvemos o Café da
Relatividade, baseando na metodologia do “World Café” com a qual pretendemos motivar o
interesse pela (FMC), através de um debate coletivo e participativo.
OBJETIVO(S): Despertar o interesse e aprofundar conhecimentos de temáticas da Física
Moderna e Contemporânea através da metodologia do “World Café.
METODOLOGIA: O público alvo desse projeto são os estudantes dos cursos técnicos integrados
do IFSUL – Campus Camaquã e estudantes de escolas da rede pública e particular de Camaquã
e região. O Café da Relatividade é inspirado na metodologia denominada "World Café" que
segundo Brown e Isaacs (2005) “é um processo participativo que tem uma fenomenal
capacidade de trabalhar a diversidade e complexidade no grupo, fazendo emergir a
inteligência coletiva. O processo é organizado de forma que as pessoas circulem entre os
diversos grupos e conversas, conectando e polinizando as ideias, tornando visível a inteligência
e a sabedoria do coletivo. Ao final do processo, faz-se uma colheita das percepções e
aprendizados coletivos. A enorme interação entre os participantes e os relacionamentos
complexos e não lineares podem trazer impressionantes resultados sistêmicos e emergentes”.
O Café da Relatividade é um encontro de estudantes onde são debatidos temas relacionados à
física moderna, mediados por um docente da área de física. A atividade é dividida em 3 partes,
sendo que a primeira é organizada de forma que os alunos participantes do encontro estudem
sobre o tema e façam uma abordagem inicial com o uso de vídeos, ilustrações e outras formas
de apresentar o conteúdo a ser debatido, para instigarem a discussão. A partir daí, os
participantes são organizados em mesas de debates com estudantes mediadores
(participantes do projeto) e dá-se início à discussão do tema nas mesas. Os participantes
podem circular livremente nas mesas, conforme seu interesse, interagindo com os demais
participantes. A segunda parte tem como objetivo socializar o que foi debatido nas mesas no
grande grupo, estimulando mais debates e dirimindo dúvidas, com o auxílio do professor
mediador. Ao final do encontro, são aplicados questionários com o objetivo de verificar as
percepções dos participantes quanto à metodologia utilizada e a relação com o conteúdo
debatido.
PROBLEMA: A metodologia do “World Café” entre estudantes, sobre temas relacionados à
Física Moderna e Contemporânea, contribui como estratégia para aumento do interesse e
aprofundar conhecimentos dos participantes sobre o estudo da Física Moderna?
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DESENVOLVIMENTO DE ALZH-AID: APP DE ROTINAS PARA PACIENTES COM A
DOENÇA DE ALZHEIMER
ORIENTADOR: Gustavo Nascente Igansi.
AUTORES: Yahn do Amaral Almeida Pinheiro e David Aron Pires Fagundes.
JUSTIFICATIVA: A ideia do projeto surgiu após os integrantes do grupo estar discutindo com o
professor sobre a Doença de Alzheimer. Então, vendo que apesar dos tratamentos utilizados
hoje em dia, ainda não é possível reverter os danos causados pela doença ou parar a doença,
evitando mais perda de memórias, propomos ao professor, criar um aplicativo, que tem como
objetivo geral, organizar a rotina do usuário com diversas atividades, para estimular o cérebro.
Há três fatores relacionados a Doença de Alzheimer. O primeiro é a genética familiar (5% dos
casos), o segundo é o avanço da idade, tornando maior as chances de desenvolver a
desordem, já o terceiro fator diz respeito ao estilo de vida da pessoa, como atividades físicas e
mental, alimentação adequada, a não utilização de drogas e álcool. Ou seja, o não cuidado do
ao estilo de vida, pode estimular ao desenvolvimento da doença. Diante disto, o
desenvolvimento deste projeto, tem como intuito auxiliar o paciente em seu tratamento,
organizando rotinas com atividades estimulantes, assim retardando o processo de evolução da
DA.
OBJETIVO(S): Desenvolver um aplicativo organizador de rotina composto por atividades
cognitivas, físicas e sociais para apoio do tratamento convencional de pacientes com Doença
de Alzheimer, a fim de estimular o cérebro, promovendo melhor qualidade de vida, autonomia
e bem-estar para estes pacientes. Também procuramos, mais especificamente: - Conhecer a
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realidade de pacientes com DA, a fim de se compreender suas reais necessidades, através de
conversas com especialistas, antes de iniciar o projeto; - Pesquisar e manter-se atualizado
sobre os diferentes apps já existentes no mercado, a fim de assegurar o ineditismo deste
projeto; - Desenvolver um app organizador de rotina, para pacientes com DA, que englobe
estratégias diversificadas para a manutenção e promoção do bem-estar dos mesmos; - Ofertar
mais uma possibilidade para pacientes com DA, complementando seu tratamento
convencional medicamentoso.
METODOLOGIA: a – Revisão Bibliográfica Para a realização deste projeto, será feita revisão
bibliográfica de artigos científicos em base de periódicos (Pubmed) sobre a DA. Além de
compreender a desordem, buscar-se-á artigos referentes ao uso da tecnologia em relação ao
incentivo neurológico em pacientes com a doença. Procurar-se-á, também, especialistas da
área, permitindo melhor compreensão sobre rotinas para o desenvolvimento do app, e como
ele poderá ajudar. b – Desenvolvimento do Aplicativo Será utilizado linguagens de
programação com extensão para plataforma mobile. As linguagens utilizadas serão: Java linguagem voltada a objetos com funções de classe, capaz de funcionar em qualquer
plataforma ou sistema com poder de processamento. Atualmente, é a mais utilizada para
aparelhos móveis. HTML (HiperText Markup Languague) – linguagem usada para criação de
páginas de sites. Alguns elementos do aplicativo poderão ser desenvolvidos através dela. CSS
(Cascading Style Sheets) - será utilizada para edição do visual dos elementos em HTML. SQL alguns dados dos usuários poderão ser coletados para avaliação de desempenho do aplicativo.
Esses dados serão quantitativos e armazenados em um Banco de Dados, utilizando um Sistema
de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) com a linguagem SQL. Para avaliação do
produto final, um especialista em neurologia avaliá-lo-á, bem como professores de informática
do IFSul, Campus Charqueadas e voluntários portadores de DA. c – Quantificação dos Dados e
Análise Estatística Ao final do projeto, rotinas pré-preparadas ou customizadas serão avaliadas
por especialistas da área de DA, e o funcionamento do aplicativo será avaliado por professores
da área de Informática. Desta forma, podemos analisar quais formas de rotina melhor apoiam
o tratamento convencional e como podemos aperfeiçoar o uso do aplicativo.
PROBLEMA: A Doença de Alzheimer (DA) foi primeiramente diagnosticada por Alois Alzheimer
em 1901 (1). Ela caracteriza-se pelo comprometimento da aquisição de novas memórias e,
progressivamente, afeta as memórias mais antigas, culminando na perda da própria
identidade. A demência na DA pertence ao grupo das desordens neurodegenerativas, que
afetam a cognição e a função executiva. Cerca de 50-70% dos casos de demência estão
relacionados com a DA, sendo que aproximadamente metade da população mundial acima de
85 anos sofre com a mesma (2,3). Com o consequente aumento na expectativa de vida da
população mundial, a desordem se apresenta como uma ameaça e desafio para os próprios
idosos, suas famílias e cuidadores (4). Apesar de haver tratamentos medicamentosos
disponíveis, hoje, no mercado, sua eficiência é muito baixa. Não há medicamentos capazes de
parar ou reverter os danos causados pela DA, apenas postergando alguns de seus sintomas (7).
Desta forma, a busca por tratamentos alternativos que impactem na preservação das funções
neurais tem crescido muito recentemente. Uma possível alternativa seria a “telerehabilitação” (telerehabilitation, em inglês), que fornece serviços de baixo custo ou gratuitos
para pacientes portadores de desordens neurodegenerativas (8). Por meio de aplicativos
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(apps) para celulares, pacientes recebem informações sobre nutrição, prática de esportes,
jogos que estimulam a atividade cerebral, música e arte, estudo de uma língua estrangeira,
entre tantas outras atividades, capazes de melhorar o quadro clínico dos pacientes com
neurodegeneração, inclusive DA (8). Portanto, procuramos como podemos desenvolver um
aplicativo que ajude no tratamento desta doença e melhore a qualidade de vida, trazendo
rotinas com atividades cognitivas como jogos, fotos de lugares ou familiares e músicas,
também fornecendo atividades físicas, sociais e informações sobre nutrição.
REFERENCIAS:
O’BRIEN, C.; AUGUSTE, D. Alzheimer’s disease. Science, p. 273, 328, 1996.
ANAND, R.; GILL, K.D.; MAHDI, A. A. Therapeutics of Alzheimer’s disease: Past, present and
future. Neuropharmacology, n. 76, p. 27–50, 2014.
IMTIAZ, B.; TOLPPANEN, A. M.; KIVIPETTO, M.; SOININEN, H. Future direction in Alzheimer’s
disease from risk factors to prevention. Biochem. Pharmacol, n. 88, p. 661–670, 2014.
AMEMORI, T.; JENDELOVA, P.; RUZICKA, J.; URDZIKOVA, L. M.; SYKOVA, E. Alzheimer’s Disease:
Mechanism and Approach to Cell Therapy. Int. J. Mol. Sci, v. 16, p. 26417–26451, 2015.
CACACE, R. I.; SLEEGERSA, K.; BROECKHOVENA, C. Molecular genetics of early-onset Alzheimer
disease revisited. Alzheimer’s & Dementia, p. 1-16, 2016.
BARNES, J.N. Exercise, cognitive function, and aging. Adv Physiol Educ, v. 39, p. 55–62, 2015.
WAITE, L. M. Treatment for Alzheimer’s disease: has anything changed? Aust Prescr, v. 38, n. 2,
2015.
CHERNEY, L. R.; VAN VUUREN, S. Telerehabilitation, Virtual Therapists, and Acquired
Neurologic Speech and Language Disorders. Semin Speech Lang., v. 33, n. 3, p. 243–257, 2012.

ESTIMULAÇÃO TRANSCUTÂNEA: ALTERNATIVA PARA SÍNDROMES DOLOROSAS DO
PERÍODO MENSTRUAL
ORIENTADOR: Gustavo Nascente Igansi.
AUTORAS: Ghiovana Ventura, Carolina dos Santos Nunes e Luisa Helena Ferreira Nunes.
JUSTIFICATIVA: Muitas mulheres sofrem todos os meses a partir da menarca, ou seja, desde
primeira menstruação com as cólicas menstruais. Estas cólicas conhecidas como dismenorreia
não possuem tratamento definitivo e podem ocorrer em qualquer fase da vida uma mulher,
gerando grande desconforto e muitas vezes atrapalhando a realização de suas atividades
diárias. A intenção deste projeto é projetar um dispositivo que, por meio da estimulação
elétrica nervosa transcutânea, alivie as dores promovidas pelas contrações do útero durante o
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período menstrual. O dispositivo ajudará mulheres que sofrem com este problema não
somente com a realização normal de suas tarefas diárias, mas com o alivio da dor por meio
não farmacológico, assim sem causar qualquer interferência medicamentosa no organismo.
OBJETIVO(S): Objetivo Geral: Projetar e desenvolver um dispositivo capaz de acionar níveis
controlados de descargas elétricas na região pélvica no intuito de aliviar as dores causadas
pelas contrações do útero em qualquer período do ciclo menstrual. Objetivos específicos: 1.
Pesquisar sobre as causas da dismenorreia primária e secundaria, assim como formas de
combater estes fenômenos. 2. Estudar a estimulação elétrica nervosa transcutânea(TENS) a
nível de circuitos elétricos e controle, visando eficientizar circuitos do estado da arte e reduzir
custo para o desenvolvimento do dispositivo. 3. Encontrar maneiras de tornar este dispositivo
prático, funcional e ergonômico, afim de ser utilizado por mulheres durante o dia a dia sem
que interrompa ou atrapalhe suas tarefas diárias. 4. Colocar em prática os conhecimentos
adquiridos sobre elétrica e eletrônica durante o curso, os integrando com um tema de grande
utilidade para o público feminino. 5. Realizar testes de funcionamento do dispositivo criado.
METODOLOGIA: A primeira etapa consiste no projeto de requisitos, onde é feito levantamento
de informações necessárias à execução do projeto, tais como: - Análise de causas e efeitos; Análise dos conhecimentos em eletrônica preexistentes para execução do projeto; - Avaliação
dos conhecimentos necessários em eletrônica; - Estudo do tempo da adequação teórica; Estudo do tempo de execução do projeto do protótipo; - Estudo dos tempos de teste,
reprojeto/readequação, e testes finais e entrega. A segunda etapa consiste no nivelamento
teórico entre os alunos participantes de forma congruente com as necessidades de
conhecimento observadas no projeto de requisitos. A terceira etapa diz respeito ao
desenvolvimento das primeiras ideias para a solução de baixo custo proposta. A quarta etapa
diz respeito a avaliação da viabilidade técnica das proposições dos alunos, visando determinar
as ideias mais promissoras do ponto de vista da complexidade de execução e tempo disponível
para a etapa de montagem. A quinta etapa inicia os procedimentos de aquisição dos
componentes, e início das montagens dos circuitos preliminares. Na sexta etapa será avaliado
os produtos finais das montagens e testes de operação dos protótipos preliminares. Na sétima
etapa será dado atenção aos problemas apresentados durante a fase de testes, de forma a
considerar a viabilidade de alguns protótipos, assim como correção de falhas, e readequação
que se faça necessária. Por último, na oitava etapa do projeto, serão refeitos os testes de
operação dos modelos que não foram excluídos na sétima etapa, afim de determinar a versão
final mais promissora entre os dispositivos criados.
PROBLEMA: A dismenorreia é um termo derivante do grego que possui significado de fluxo
menstrual difícil, ou seja, ela é uma síndrome dolorosa intimamente ligada ao ciclo menstrual,
caracterizada como uma sensação dolorosa em pontada que se localiza na parte inferior do
abdômen, podendo ser classificada em primária ou secundária. A estimulação elétrica nervosa
transcutânea para o alivio de cólicas menstruais já vem sendo objeto de estudo de muitos
pesquisadores, pois este método não farmacológico estimula os nervos periféricos através de
pequenos eletrodos colocados sobre a pele. Estes eletrodos são capazes de tanto aumentar a
tolerância a dor como causar efeito analgésico. A partir desta estimulação será criado um
dispositivo prático, funcional e ergonômico que alivie as cólicas menstruais.
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BB GREEN
ORIENTADORES: José Ricardo Turquetti e Simone Pohl Alves.
AUTORAS: Gabriella Rez de Oliveira e Eduarda Ehlert Vasconcelos.
JUSTIFICATIVA: Atualmente, há significativa preocupação ambiental nos diversos setores
industriais em relação a destinação adequada dos resíduos gerados durante a cadeia
produtiva. Essa preocupação conduz esses setores a buscarem alternativas viáveis para
tratamento, descarte, imobilização de resíduos ou até mesmo a substituição de matérias
primas que venham gerar impacto ambiental por outras menos agressivas ao ambiente. Neste
sentido, destaca-se no presente trabalho, a indústria cosmética que emprega uma série de
substâncias orgânicas e inorgânicas em seus produtos, substâncias essas que devem atender a
uma legislação específica determinando tanto o tipo quanto os valores permitidos nas
formulações. Os pós faciais empregam como pigmentos óxidos de metais situados na parte
central da tabela periódica (metais de transição) como, por exemplo, Fe, Mn e Cr sendo que,
os dois últimos, são considerados poluentes ambientais. Por esse motivo, os pigmentos
inorgânicos presentes nos pós faciais tornam-se candidatos a substituição por materiais de
origem natural diminuindo, muito possivelmente, custo e impacto ambiental. A substituição
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dessas substâncias químicas evitaria a sua exploração diretamente de suas fontes e todas as
etapas seguintes do seu tratamento para a conversão em pigmento estável para aplicação na
cosmetologia. O uso de sementes de arvores características da região é sugerido pela
diversidade, abundância e para que o produto apresente identidade com a região em que foi
produzido.
OBJETIVO(S): O presente trabalho objetiva a produção de pó facial cosmético aliando o poder
de cobertura, aderência, absorção, homogeneidade, diâmetro de partícula e facilidade de
aplicação e demais propriedades dos minerais base e, em substituição aos pigmentos
inorgânicos, a utilização de sementes micronizadas de: (1)Allophylus edulis (família
Sapindaceae); (2)Enterolobium contortesiliquem(Família Fabaceae); (3)Erythrina crista-gali
(Família Fabaceae), árvores características da região dos pampas gaúcho.
METODOLOGIA: A realização das pesquisas bibliográficas foi conduzida empregando-se a
literatura especializada disponíveis na internet bem como de livros da área de cosmetologia,
biologia geral e biologia da pele. Após levantamento bibliográfico de uma série de formulações
para pó facial, foi escolhida uma que oferece uma melhor cobertura, aderência e efeito matte.
O pó facial base foi preparado por meio da micronização em almofariz dos componentes: (1)
Caulim; (2) Carbonato de Cálcio; (3) óxido de zinco; (4) dióxido de titânio e; (5) estearina. As
sementes foram tratadas termicamente em estufa durante 4 horas a 80°C para secagem e,
posteriormente, descascadas manualmente, sendo que, das sementes oriundas das árvores
Erythrina crista-gali e Allophylus edulis foi empregada apenas a casca para a pigmentação do
pó visto que o interior é predominantemente branco, enquanto que da Enterolobium
contortesiliquem foram empregadas a casca e o interior da semente em separado para a
pigmentação. Uma fração conhecida do pó base foi transferida para um almofariz e foram
acrescentadas a casca da semente (previamente pesadas) e micronizadas novamente até que
o pó adquirisse o diâmetro de partícula visualmente similar a um pó facial comercial. Os pós
finais obtidos foram colocados lado a lado e também uma amostra controle (pó base) para
comparação visual da coloração final.
PROBLEMA: A produção de cosméticos atende uma demanda crescente nos dias atuais e, esse
crescimento conduz a um maior consumo de matérias primas e também a uma maior geração
de resíduos, o que apresenta significativa preocupação ambiental. A produção de cosméticos
do tipo pó facial emprega diversos minerais,como por exemplo, caulim, rutilo, mica entre
outros para a produção de sua base branca e outros minerais diversificados para a sua
pigmentação. Os minerais empregados para a pigmentação são, em geral, óxidos de Ferro,
Manganês e Cromo, sendo que estes dois últimos embora estáveis térmica e quimicamente,
são considerados poluentes ambientais e deveriam ser retirados da cadeia produtiva. Levandose em consideração esses fatores, pode-se levantar a seguinte questão: Há a possibilidade de
se substituir pigmentos inorgânicos dos pós faciais por pigmentos de origem natural advindos
de árvores características da região dos pampas gaúcho?
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PROMOVENDO O APRENDIZADO LÚDICO DE MATEMÁTICA COM LEGO MINDSTORMS
PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ORIENTADOR: Leandro da Silva Camargo.
AUTORAS: Hiasmin Acosta Alves e Marina Silva da Silva.
Justificativa: Observando esse problema, buscaremos uma forma de tornar o aprendizado da
Matemática mais atrativo para os alunos. Aplicando exercícios lúdicos, que promovam a
experiência dos conceitos tratados em sala de aula e que auxiliem o aluno na construção do
conhecimento lógico e matemático.
OBJETIVO(S): O objetivo geral do projeto é promover o aprendizado lúdico de matemática
com LEGO Mindstorms para alunos do quinto ano do ensino fundamental. Para isso,
pretendemos investigar as principais dificuldades dos estudantes com relação aos conceitos
matemáticos pertinentes a essa fase do aprendizado e planejar as atividades de ensino
relacionadas ao tema que será abordado inserindo conceitos de pensamento computacional,
raciocínio lógico e lógica de programação em conjunto com a abordagem matemática.
Posteriormente aplicaremos exercícios de construção criativa e programação do kit LEGO
Mindstorms, visando promover o processo criativo e o aprender-fazendo que são o principal
meio para desenvolver habilidades e competências. Criando uma atmosfera onde o
conhecimento ocorre de forma sistêmica e holística, desenvolvendo assim habilidades,
competências, atitudes e valores para a vida.
METODOLOGIA: A primeira fase do projeto é selecionar uma escola municipal do ensino
fundamental que tenha interesse em participar do projeto e aplicá-lo à uma turma do quinto
ano. Em seguida serão analisados os conteúdos da disciplina de matemática que oferecem
maior dificuldade de aprendizagem, elencando as possibilidades de introduzir o LEGO
Mindstorm como instrumento facilitador e atrativo para trabalhar com os alunos. Por fim,
serão avaliados os benefícios trazidos aos alunos, tanto no aproveitamento na disciplina,
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quanto no interesse pelos conteúdos. As investigações serão feitas utilizando formulários com
questionamentos simples para posterior tabulação e apresentação dos resultados.
PROBLEMA: É possível observar em diversas etapas da vida escolar, que uma das disciplinas
pela qual os alunos menos têm interesse é a Matemática. E esse desinteresse normalmente
está associado a dificuldade em relação ao raciocínio lógico, à capacidade de relacionar
conceitos abstratos a situações cotidianas e o desinteresse em memorizar e reter conteúdos
estanques, como por exemplo, as fórmulas matemáticas.
REFERÊNCIAS:
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revolução educacional. 2011.
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CINTED-UFRGS, 2005.
FRANÇA, Rozelma S. de; SILVA, Waldir C. da; AMARAL, Haroldo J. C. do. Ensino de Ciência da
Computação na Educação Básica: Experiências, Desafios e Possibilidades. 2012.
SILVA, Diogo Carvalho de Souza e; JUNIOR, Anauac Ribeiro de Souza; FERNANDES, Daniela
Barude. Modelagem Matemática e o Ensino do Cálculo: um estudo das aplicações do LEGO®
MINDSTORMS® NXT. Anais do Congresso de Iniciação Científica do INATEL – INCITEL, 2012.
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PEIXES ANUAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO NEGRO
ORIENTADORES: Alexandro Gularte Schafer e Jonas Sponchiado.
AUTORES: Vitor Henrique Lopes da Silva, Natália Fróes Veleda e Xeiner Hernandes Moraes.
JUSTIFICATIVA: Devido ao alto grau de ameaça em que se encontram os peixes anuais, a
carência de estudos envolvendo o grupo na bacia do Rio Negro e as condições ambientais
atuais desta mesma bacia, como por exemplo, aumento da poluição, supressão das matas
ciliares, invasão urbana e agrícola, utilização incontrolada de agrotóxicos, entre outros,
reforçam a necessidade do desenvolvimento de pesquisas que visem conhecer a fauna de
peixes anuais relacionados a esse ecossistema. Ao mesmo tempo, se faz necessária a
divulgação destas informações, não somente no meio científico, mas também em plataformas
publicas de fácil acesso, para que a população em geral e os tomadores de decisão se
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conscientizem da problemática atual e da necessidade de recuperação e preservação desta
bacia.
OBJETIVO(S): O objetivo do presente projeto é verificar a ocorrência de peixes anuais da
família Rivulidae na bacia do Rio Negro, Rio Grande do Sul. Se confirmada a ocorrência de
espécies desta família, disponibilizar as informações obtidas em uma plataforma online pública
(i3Geo – plataforma já disponível desenvolvida por um dos autores do presente projeto e que
contém informações sobre a bacia hidrográfica). Entre as informações que serão
disponibilizadas, estarão os pontos de ocorrência de cada espécie na bacia, status de
conservação das espécies, fatores físicos e químicos da água em cada ponto de coleta, situação
ambiental no entorno dos pontos amostrados. Por fim, temos por objetivo conscientizar a
população local sobre a importância da recuperação e da preservação da bacia para
manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.
METODOLOGIA: As amostragens serão realizadas na área de abrangência da bacia hidrográfica
do rio Negro. Para tanto, selecionaremos nove pontos de coleta sempre observando as
características ambientais que favoreçam a ocorrência de peixes anuais. O método de
amostragem empregado será a procura ativa diurna, utilizando puçá de malha de 2 mm. As
amostragens serão realizadas periodicamente em cada um dos pontos de coleta durante os
meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2016. Este intervalo de tempo corresponde ao
período de maior atividade das espécies deste grupo uma vez que os charcos, poças
temporárias e banhados encontram-se cheios de água. As espécies encontradas serão
avaliadas de acordo com a abundância e distribuição na área. Os descritores ambientais serão
medidos em cada uma das coletas.
PROBLEMA: O Brasil apresenta uma grande diversidade de peixes de água doce, com cerca de
2.600 espécies com ocorrência confirmada (BUCKUP et al., 2007). Todavia, o conhecimento da
ictiofauna de água doce é crescente no Brasil, com dezenas de espécies sendo descritas
anualmente. Em esfera nacional, 311 espécies de peixes de água doce encontram-se na lista da
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, e destas, a maioria são da família Rivulidae (125
espécies) e da família Characidae (39 espécies) (PORTARIA N° 445, 17 Dezembro, 2014). Para o
estado do Rio Grande do Sul são conhecidas atualmente 422 espécies de peixes de água doce
(BERTACO et al., 2016), correspondendo a 16,2% das espécies com ocorrência confirmada para
o Brasil (sensu BUCKUP et al., 2007). Dentre as espécies de peixes com ocorrência no Rio
Grande do Sul, 40 (9,5%) são consideradas ameaçadas nas categorias "Criticamente em
Perigo", "Em Perigo", "Vulnerável" ou “Quase Ameaçada” (DECRETO ESTADUAL N° 51.797, 8
Setembro, 2014). Destas, 27 espécies pertencem à família Rivulidae, e oito espécies pertencem
à família Characidae (DECRETO ESTADUAL N° 51.797, 8 Setembro, 2014). Os peixes da família
Rivulidae (peixes anuais) vivem em poças temporárias e pântanos, ambientes aquáticos
normalmente encontrados no Bioma Pampa, bioma este limitado à metade sul do Rio Grande
do Sul, no Brasil, Argentina e Uruguai. O alto grau de ameaça entre os representantes da
família Rivulidae é devido à sua área restrita de ocorrência e grau avançado de perda e
fragmentação de habitats (REIS et al., 2003; DECRETO ESTADUAL N° 51.797, 8 Setembro,
2014). No Rio Grande do Sul, especificamente na bacia do Rio Negro diversas ameaças à
conservação e manutenção das populações de espécies de peixes anuais podem ser listadas,
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como represamento do rio, desmatamento, poluição da água, mineração e práticas
inadequadas de agricultura.
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of Neotropical fish diversity. Zootaxa, 4138 (3): 401–440.
Buckup, P.A., Menezes, N.A. & Ghazzi, M.S. (2007) Catálogo das espécies de peixes de água
doce do Brasil. Museu Nacional, Rio de Janeiro, 195 pp.
Reis, R.E., Lucena, Z.M.S., Lucena, C.A.S. & Malabarba, L.R. (2003) Peixes. In: Fontana, C.S.,
Bencke, G.A. & Reis, R.E. (Org.), Livro vermelho da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande
do Sul. Edipucrs, Porto Alegre, pp. 117–145.
Volcan, Matheus Vieira; LANÉS, Luis Esteban Krause ; CHEFFE, Morevy Moreira . Distribuição e
Conservação de Peixes Anuais (Cyprinodontiformes, Rivulidae) no município do Chuí, Brasil.
Biotemas (UFSC), v. 23, p. 51-58, 2010.
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ENSINO TÉCNICO
CIÊNCIAS HUMANAS, COMPORTAMENTAIS E ARTES

TRAÇANDO O PERFIL DO LEITOR DO IFSUL CAMAQUÃ 2015
ORIENTADORA: Sandra Beatriz Salenave de Brito.
AUTORES: Felipe Waccholz Bartz, Alice Claro Duarte, Thalisson Almeida Danelon, Maria
Eduarda Peres Schmalfuss, e Mariana Paim.
JUSTIFICATIVA: Nosso propósito era revelar a realidade de leitura do nosso cotidiano escolar,
confirmando algumas de nossas hipóteses como: a renda familiar interferiria no número de
livros lidos, o desinteresse pela leitura é realmente algo comum, os alunos do corpus realizam
mais leitura técnica ou literária, qual seria o gênero mais lido?
OBJETIVO(S): O objetivo foi delimitar o perfil do leitor do Campus Camaquã/2015, conhecer a
rotina de leitura discente dos alunos dos cursos Integrado, verificar a importância da leitura
para a formação de sujeitos críticos e autônomos, propor atividades que estimulem a prática e
o gosto pela leitura.
METODOLOGIA: A metodologia consistiu na aplicação, no final do primeiro semestre de 2015,
de um questionário com vinte e seis perguntas para perceber a relação dos estudantes com a
leitura. O mesmo foi elaborado na plataforma do Google: Google Forms e, aplicado no
Laboratório de Informática. Os dados foram analisados, tabulados e expressos em gráficos. Os
resultados apontam que o número de leitores regulares é limitado e, conhecendo melhor
nossa realidade e pesquisando sobre a importância do ato de ler, propomos algumas
estratégias que contribuíram para a diminuição das dificuldades apontadas. A partir de agosto
de 2015, o projeto recebe o financiamento de Bolsa BIC/IFSUL.
PROBLEMA: Através de conversas com os colegas no início do ano letivo de 2015, observamos
que alguns afirmavam não ter tempo disponível para ler. Retratos da Leitura no Brasil 3
(FAILLA, 2012) revela que o brasileiro lê pouco e isso pode estar relacionado a aspectos como a
escolaridade, o sexo, a renda e o acesso aos livros. Realizamos a pesquisa para conhecer como
se efetiva a leitura em nosso câmpus nos cursos técnico integrado.
REFERÊNCIAS:
COUTO, Regiani Leal Dalla Martha; HELBEL, Dioneia Foschiani. Perfil de leitores ingressantes no
Instituto Campus JIPARANÁ/ IFRO. Anais eletrônicos do III CIELLI.: Paraná, 2014. Disponível em:
http://cielli2014.com.br/media/doc/a59e1c568ac25da4db86e7e41e7e6d36.pdf Acesso em 24
de abril de 2015.
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FAILLA, Zaora. Retratos da leitura no Brasil 3 - São Paulo : Imprensa Oficial : Instituto Pró- livro,
2008. Disponível em http://prolivro.org.br/home/index.php/atuacao/25projetos/pesquisas/3900-pesquisa-retratos-da-leitura-no-brasil-48. Acesso em 05/05/2015.
FERREIRA, Norma Sandra de. Histórias de leitura. In: SILVA, Lilian Lopes Martins. (Org.). Entre
leitores: alunos, professores. Campinas, SP: Komedi: Arte Escrita, 2001.
FREIRE, Paulo.A importância do ato de ler: em três artigos que se completam / Paulo Freire. –
São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1989.
JUNQUEIRA, R. S. A importância da leitura e literatura infantil na formação das crianças e
jovens. Revista Comunicação e Cultura. (2003). 25.
MARTINS, Maria Helena. O que é Leitura. São Paulo: Brasiliense, 2003. YUNES, Eliana. A leitura
e a formação do leitor: questões culturais e pedagógicas. Rio de Janeiro: Antares, 1984.

FEMINILIDADES - IMAGEM E IMAGINÁRIO DO SER FEMININO PLURAL
ORIENTADOR: Patrick Machado Kovalscki.
AUTORAS: Isadora Bortowski, Alessandra Galski Rosiak e Thais Hubner.
JUSTIFICATIVA: O feminino é definido de um lado por grupos organizados especialmente
através dos movimentos feministas, de outro o discurso tradicional, predominantemente
masculino, e portanto, impositivo. Para além desses discursos, interessa também a construção
cotidiana do feminino por meninas e mulheres na autodefinição de suas estratégias de
empoderamento.
OBJETIVO(S): O objetivo geral desse projeto é compreender as representações de imagens e
imaginários do ser feminino plural em Camaquã, sobretudo entre os jovens, grupo que se
encontra em processos importantes da definição de padrões e percepções de sexualidade e de
gênero. Como objetivos específicos essa pesquisa propõe, 1º coletar, categorizar e analisar as
imagens de representação do feminino produzidas pelas meninas e mulheres através de
fotografias e entrevistas sobre o que ser mulher representa em sua construção de si; 2º
fomentar o debate e reflexão sobre o tema através de uma mostra fotográfica montada com o
acervo produzido pela pesquisa; 3º realizar palestras e debates no "outubro rosa" sobre os
temas da pesquisa, como produção e identidade feminina, saúde da mulher, feminismo,
feminilidades e machismo, entre outras que venham emergir da pesquisa; 4º produzir
subsídios para a futura criação do núcleo de pesquisas de gênero e diversidade, NUGED no
campus.
METODOLOGIA: A metodologia de produção de dados dessa pesquisa prevê a utilização
concomitante de produção fotográfica autobiográfica em conjunto com entrevistas
profundidade que possibilitem a expressão dos significados atribuídos pelas meninas e
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mulheres a sua representação de si utilizando as imagens produzidas por elas mesmas como
indutor de uma imersão mais profunda nas reflexões sobre feminilidades. Como metodologia
de análise a pesquisa propõe trabalhar com o método de teoria fundamentada nos dados em
que as categorias de análise emergirão dos dados e serão comparadas com a produção teórica
sobre o tema.
PROBLEMA: Disputa pela definição do feminino na sociedade.
REFERÊNCIAS:
TOURAINE, A. O Mundo das Mulheres. 3°Edição. Petrópolis: Editora Vozes Ltda, 2006. 207p.

A INTERDISCIPLINARIDADE COMO PRINCÍPIO ORGANIZADOR NO CURRÍCULO
TÉCNICO INTEGRADO
ORIENTADORA: Giulia D´AVila Vieira.
AUTORA: Amanda Fão de Lima.
JUSTIFICATIVA: A aplicabilidade de práticas interdisciplinares no ensino médio técnico
integrado surge como uma alternativa para superar a fragmentação e o caráter de
especialização do conhecimento propondo na escola reflexões a cerca dessas práticas, 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 no cotidiano.
OBJETIVO(S): O objetivo da pesquisa é dar continuidade ao estudo do conceito e da didática
interdisciplinar, a partir da elaboração e aplicação de planos de ensino interdisciplinares entre
diversos componentes curriculares dos cursos técnicos integrados do IFSul-Câmpus Bagé,
dando continuidade ao projeto que já se encontra em execução. A partir disso, passaremos ao
estudo comparativo entre as práticas tradicionais de ensino e às interdisciplinares, de forma a
avaliarmos o impacto de uma possível adequação do currículo escolar na modalidade técnica
integrada.
METODOLOGIA: O referido projeto encontra-se em execução e, num primeiro momento,
realizou-se estudo bibliográfico de investigação a cerca da proposta do currículo integrado nos
Institutos Federias e a fundamentação conceitual a cerca do tema da interdisciplinaridade,
assim como sua aplicabilidade nessa modalidade de ensino. No segundo momento, utilizou-se
o método de estudo de caso voltado as práticas formativas do Câmpus Bagé, a partir da análise
e discussão, junto à supervisão pedagógica, de alguns planos de ensino, a fim de identificar
propostas interdisciplinares nas atividades de ensino e/ou possibilidades de diálogo e
planejamento conjunto entre os docentes. A partir dos dados coletados, planejamos junto a
alguns docentes, propostas de planejamentos de aulas interdisciplinares. A partir disso, cada
docente irá prever os conteúdos específicos de sua área/componente curricular. A seguir, será
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feito a revisão dos objetivos de cada componente curricular, para que em conjunto possam ser
identificados os pontos de convergência entre áreas e seguinte proposta de articulação entre
as áreas. A dinâmica das aulas será definida a partir da articulação entre as áreas. Para tal,
após serem identificadas as áreas que irão trabalhar de forma integrada, será proposto um
tema que abranja a articulação estabelecida. A definição do tema dar-se-á a partir da
pretensão de cada área, ou seja, dever-se-á identificar a contribuição das especificidades na
compreensão do todo. Assim, terá que ser feito um planejamento prévio de aulas, que será
revisado semanalmente, para que seja feito o trabalho crítico, que identifique as necessidades
de complementação conjunta.
PROBLEMA: Historicamente a educação profissional no Brasil tem sido sustentada por
estímulo à integração curricular, mas com uma dinâmica de conteúdos trabalhados de forma
fragmentada, em momentos diferentes de maneira especifica. Quando o ensino é orientado
pelo isolamento e a fragmentação do conhecimento, a formação técnica integrada se afastará
da complexidade do mundo real.
REFERÊNCIAS:
FAZENDA, I. C. A. Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro. 6ª ed. São Paulo:
Loyola, 2011. _________________. Dicionário em Construção: Interdisciplinaridade. São Paulo:
Cortez, 2001. _________________. Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro:
Efetividade ou ideologia? São Paulo: Loyola, 1992. __________________. Práticas
interdisciplinares na escola. São Paulo, Cortez, 1991. _________________.
Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. São Paulo: Ed. Loyola, 1991.
FRIGOTTO, G. A interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas Ciências Sociais.
Ideação - Revista do Centro de Educação e Letras da Unioeste, Foz do Iguaçu, v. 10, nº 1, 2008,
p. 41 a 62.
GUSDORF, G. Present, passé avenir de la recherche interdisciplinaire. Rev. Int. de Sciences
Sociales. 29:627-48, 1977.
JANTSCH, A.P.; BIANCHETTI, L. Interdisciplinaridade: para além da Filosofia do Sujeito. 9ª ed.
Petrópolis: Vozes, 2011.
JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e Patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
MORIN, E. O paradigma complexo. In: MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento complexo.
Porto Alegre, Editora Sulina, 2006. p. 57-120.
MORIN, E. A religação dos saberes: o desafio do séulo XXI. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil,
2001.
PALMADE, G. Interdisciplinariedade e Ideologias. Madrid: Narcea, 1979.
PAVIANI, J.; BOTOMÉ, S. P. Interdisciplinaridade: disfunções conceituais e enganos acadêmicos.
Caxias do Sul: Educs, 1993.
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POMBO, O. Comunicação e construção do conhecimento científico. In: ______. A escola, a
recta e o círculo, Lisboa: Relógio d'Água, 2002. p. 182-227. _________. Interdisciplinaridade:
ambições e limites. Lisboa: Relógio d’Água, 2004. POMBO, O.;
GUIMARÃES, H.; LEVY, T. Interdisciplinaridade: reflexão e experiência. Lisboa: Texto, 1993.

“PÁGINA INFELIZ DA NOSSA HISTÓRIA”: HISTÓRIA E MÚSICA NA DITADURA CIVILMILITAR DO BRASIL (1964-1985)
ORIENTADOR: Charles Sidarta Machado Domingos.
AUTORAS: Fernanda Silva de Souza, Jéssica Martins Rodrigues e Gabrielle Viana Pires.
JUSTIFICATIVA: Justificativa: Entendemos que esse tema é de extrema importância para o
estudo e compreensão da história brasileira mais recente. A ditadura não só deixou marcas em
quem viveu nessa dura e autoritária época como ainda persiste nos dias de hoje. O aumento
da perda de liberdade de expressão e à liberdade do pensamento, fazem com que hoje em dia
tenhamos uma alta probabilidade de voltarmos a ter novos governos autoritários, que tenham
como um de seus princípios, a censura. Partindo então da análise do que era censurado, do
que não podia ser dito ou feito, e o que as letras das músicas analisadas mostravam (o que era
considerado rebelde e contra as regras impostas), podemos, então, estabelecer uma reflexão
sobre o que é perder sua liberdade de expressão como também a perda da liberdade de viver,
seguida pela própria perda da vida. Acreditamos que a música era uma arma poderosíssima
que abria os olhos dos brasileiros e acabava por incentivar as rebeliões, desmoralizando o
governo. Ou seja: sim, a cultura era - e é - uma forte alternativa para estimular as pessoas a
pensarem e começar a questionar aquilo que se é colocado como certo e errado. Essas
músicas em sua grande maioria foram escritas como mensagem de alerta para a nação
brasileira, conscientizando-a de que estavam sendo violentamente repreendidos e forçados a
aceitar o estilo de vida imposto por aqueles que estavam no controle do Brasil durante o
período da ditadura. Pensando nisso, o grupo resolveu tornar o assunto um pouco mais fácil
de se trabalhar, envolvendo então, a música. A música foi um dos melhores “cartazes”
utilizado pelas pessoas; um cartaz que, consequentemente, sofria o risco de ser “rasgado”
pelos agentes repressivos da ditadura. Mas mesmo com todo o encurralamento sofrido, os
artistas não desistiam de sua importante função: falar pelo povo, e representá-lo, representar
toda a sua insatisfação.
OBJETIVO(S): Objetivo: Nosso trabalho tem como objetivo central analisar o conteúdo das
músicas que criticavam a ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985) e que foram compostas
naquela época. Nossos objetivos específicos são perceber o teor dessas obras e demonstrar
como o uso das músicas como fonte histórica pode ser utilizada como uma das maneiras para
entendermos melhor uma parte muito importante da história destes acontecimentos que
marcaram para sempre a vida de nosso povo.
59

Charqueadas, RS, outubro de 2016.
Coordenadoria de Pesquisa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

ANAIS DA X MOCITEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSul – Câmpus Charqueadas
METODOLOGIA: Metodologia: Do movimento conhecido por Escola dos Annales, uma das
principais contribuições metodológicas foi o estudo não apenas de documentação oficial
produzida pelo Estado, mas sim o alargamento das fontes históricas. Desse modo, quem está
estudando determinado assunto tem mais fontes a serem consultadas, principalmente no
âmbito da cultura, que abrange muitas fontes como obras de arte, poemas, poesias, filmes e
como nossa fonte, a música. Para solucionar o nosso problema de pesquisa e atingir nossos
objetivos, discutiremos sobre algumas letras de músicas escolhidas pelo grupo que traziam e
trazem uma noção de peso sobre a realidade vivida por cada brasileiro: fosse o pai que perdia
seu filho, o estudante ou o professor que não tinha o direito de questionar. Serão analisadas
obras que foram criadas entre os anos de 1964 a 1985, focando não somente em obras
reconhecidas, como também em obras não tão reconhecidas (algumas não chegavam a fazer
sucesso, pois misteriosamente, alguns autores “sumiam dos palcos”), mas ainda assim, de
grande importância para entender o que os músicos queriam passar para seus ouvintes, o
terror do dia a dia e a incerteza se o dia de amanhã chegaria.
PROBLEMA: Problema de pesquisa: Sendo a música nossa principal fonte para a elaboração
deste trabalho, focaremos na importância de as pessoas compreenderem o porquê de alguns
cantores terem sido censurados, perseguidos, exilados. Desse modo, queremos responder a
seguinte questão: como a música foi utilizada para criticar a ditadura civil-militar no Brasil?
REFERÊNCIAS:
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 14ª ed. – Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2011.
DOMINGOS, Charles Sidarta Machado; MACIEL, Tiago. Quando a última trincheira é o livro: a
sociedade alemã durante o nazismo em “Terror e miséria no III Reich”. In: Métis: História e
Cultura, num. 15. Caxias do Sul: UCS, 2009, p. 83-101.
NAPOLITANO, Marcos. História & música – história cultural da música popular. Belo Horizonte:
Autêntica, 2002. NAPOLITANO, Marcos. A formação da Música Popular Brasileira (MPB) e sua
trajetória histórica (1965-1982). Uberlândia: Art Cultura, v.8, n.13, 2006, p. 135-150.
RIDENTI, Marcelo. Artistas e intelectuais no Brasil pós-1960. Tempo Social: revista de
Sociologia da USP, v.17, n.1. 2005.
SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). História da vida privada no Brasil. Vol. 4. São Paulo: Companhia
das Letras, 1998.
SIMÕES, Sílvia Sônia. Canto que ha sido valiente siempre será canción nueva: o cancioneiro de
Víctor Jara e o Golpe Civil-Militar no Chile. Disseração de Mestrado. Porto Alegre: UFRGS,
2011.
WASSERMAN, Claudia; GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos (orgs.). Ditaduras Militares na
América Latina. Porto Alegre: UFRGS, 2004.
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GOVERNO JK: CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA NA IMPRENSA
ORIENTADOR: Charles Sidarta Machado Domingos.
AUTORES: Rafael Souza Trevisan e Lívia Leote Leite.
JUSTIFICATIVA: Logo no primeiro ano de seu mandato, em 1956, o presidente Juscelino
Kubitschek (JK) criou a trigésima meta do seu famoso Plano de Metas, que pretendia fazer o
Brasil crescer “50 anos em 5”: a construção de uma cidade planejada onde caberia instalar-se a
nova capital do país, longe dos centros urbanos mais populosos, em um aparente propósito de
interiorização do Brasil. Ainda se discute muito sobre as reais intenções do presidente. Para
uns, ele realmente queria construir uma capital “do nada”, para ter a liberdade necessária para
construir um projeto com ares de modernização; para outros, o real objetivo do presidente era
retirar a capital da cidade do Rio de Janeiro, um local de grande população urbana e que
possibilitava que muitos protestos fossem realizados em frente a sede do governo federal sem
muita dificuldade. Talvez a melhor explicação seja aquela que une esses dois elementos: o viés
modernizador de JK com uma certa proteção ante as pressões populares. A construção de
Brasília foi realizada de forma acelerada; muito dinheiro foi investido e um grande contingente
de trabalhadores do norte e do nordeste foi para lá em busca de melhores condições de vida.
Eram tempos de grande otimismo e valorização dos aspectos nacionalistas: a começar pela
primeira vitória da seleção do Brasil em uma Copa do Mundo (1958), até chegar a produzir
carros totalmente no Brasil. A inauguração de Brasília, nesse contexto, seria o ponto máximo
da valorização de um projeto nacional de modernização. Contudo, também foram tempos de
grande endividamento externo, sendo uma das principais razões a construção da nova capital
federal.
OBJETIVO(S): Objetivo geral – Compreender como foi representada a inauguração de Brasília
na imprensa brasileira. Objetivo específico – Entender o que significou a inauguração de
Brasília no tempo do nacional-desenvolvimentismo; destacar os argumentos de quem era
favorável e de quem era contrário a construção da nova capital federal.
METODOLOGIA: A nossa metodologia está assentada em uma relação entre fontes primárias
(jornais) e fontes secundárias (bibliografia). Começamos a pesquisa a partir da leitura da
bibliografia pertinente, que está descrita nas nossas referências. Faremos um criterioso
fichamento desses livros que tratam da História do Brasil dos anos 50, do governo Juscelino
Kubitschek e do nacional-desenvolvimentismo. Depois disso, vamos articular os dados obtidos
através de pesquisa detalhada nos periódicos da época (disponíveis na Hemeroteca da
Biblioteca Nacional) com as nossas fontes secundárias já fichadas.
PROBLEMA: De que forma a imprensa abordou a inauguração de Brasília?
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REFERÊNCIAS:
BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. O Governo Kubitschek: Desenvolvimento Econômico e
Estabilidade Política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1961.
DOMINGOS, Charles Sidarta Machado. O Brasil e a URSS na Guerra Fria: A Política Externa
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FERREIRA, Jorge. Crises da República: 1954, 1955 e 1961. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia
de Almeida Neves. O Brasil Republicano: O Tempo da Experiência Democrática. Ro de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003. p. 303-342.
LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi.
Fontes Históricas. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2006, p. 111-153.
MOREIRA, Vânia Maria Losada. Nacionalismo e reforma agrária nos anos 50. In: Revista
Brasileira de História. Vol. 18. São Paulo: Anpuh, 1998.

O DESASTRE EM CHERNOBYL - A REPERCUSSÃO NA IMPRENSA BRASILEIRA
ORIENTADOR: Charles Sidarta Machado Domingos.
AUTORAS: Mayara Garim Rusch e Brenda Silva Lara.
JUSTIFICATIVA: Inicialmente, queríamos escolher um tema dentro do século XX. Escolhemos a
Guerra Fria por ser um tema bastante amplo, abrangendo vários acontecimentos históricos
importantes. Em seguida, tínhamos que escolher a delimitação de nosso tema de pesquisa: em
razão de nossos interesses, ficamos curiosas com o desastre de Chernobyl - que foi o maior
acidente nuclear de todos os tempos. Nos interessamos por esse tema porque na cultura
popular Chernobyl é muito citado, sendo tema ou inspiração de jogos, filmes e livros. Um
exemplo é o jogo S.T.A.L.K.E.R, onde ocorre um novo acidente em Chernobyl e o exército cerca
a cidade com a intenção de que ninguém possa entrar, mas muitos tentam em busca de
segredos ou itens valiosos. Outro jogo que aborda o tema é "Falou", que tem uma certa
inspiração no acidente. Dentre os diversos filmes lançados existe "Chernobyl Diary", que é
filme de terror e suspense estadunidense coproduzido e dirigido por Bradley Parker e que
conta a história de um grupo de turistas que vão até Pyrite em um tour radical, mas
descobrem que não estão sozinhos. Além disso, nesse ano o desastre de Chernobyl completou
30 anos, o que ajuda a aguçar ainda mais o interesse das pessoas sobre a temática. Tudo isso
despertou a nossa curiosidade para sabermos como as pessoas ficaram sabendo do desastre
em Chernobyl na época em que ele aconteceu. Para entendermos isso, resolvemos pesquisar
os jornais daquele período. A metade dos anos 80 (o acidente aconteceu em 26 de abril de
1986) era um tempo em que as pessoas ainda tinham um grande medo de uma guerra nuclear
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ocasionada pela Guerra Fria. Embora o desastre em Chernobyl não tenha sido produto de
nenhuma guerra direta, entendemos que não pode deixar de ser entendido como um produto
da Guerra Fria. Por isso, queremos pesquisar os jornais também para ver se realmente havia
essa associação do desastre com a Guerra Fria.
OBJETIVO(S): Nosso objetivo geral é entender como a imprensa brasileira representou o
desastre ocorrido na usina nuclear de Chernobyl. Como objetivos específicos, queremos
aprofundar nossos conhecimentos acerca desse importante acontecimento e perceber as
relações produzidas pela imprensa brasileira desse evento com a Guerra Fria.
METODOLOGIA: A opção metodológica da pesquisa reside no método explicativo junto com a
combinação entre documentação primária (jornais) e secundária (bibliografia) de pesquisa. A
fase de verificação bibliográfica deste projeto de pesquisa indica que o conceito chave que
compõe o universo de pesquisa diz respeito ao desastre de Chernobyl, suas causas e
conseqüências, bem como sua contextualização no marco da Guerra Fria. A pesquisa nas
fontes primárias (jornais) foi feita pela Hemeroteca Digital - que consiste em um repositório on
line onde são disponibilizados jornais antigos de todo o Brasil – para o caso do Jornal do Brasil
(RJ) e no site do jornal Folha de São Paulo. Após criteriosa pesquisa nesses jornais, procedemos
o fichamento das notícias mais relevantes para nossos interesses. A opção metodológica da
pesquisa reside no método explicativo junto com a combinação entre documentação primária
(jornais) e secundária (bibliografia) de pesquisa. A fase de verificação bibliográfica deste
projeto de pesquisa indica que o conceito chave que compõe o universo de pesquisa diz
respeito ao desastre de Chernobyl, suas causas e conseqüências, bem como sua
contextualização no marco da Guerra Fria. A pesquisa nas fontes primárias (jornais) foi feita
pela Hemeroteca Digital - que consiste em um repositório on line onde são disponibilizados
jornais antigos de todo o Brasil – para o caso do Jornal do Brasil (RJ) e no site do jornal Folha
de São Paulo. Após criteriosa pesquisa nesses jornais, procedemos o fichamento das notícias
mais relevantes para nossos interesses. Após analise destes dados começamos a planejar
como seria montada a estrutura de nosso trabalho; para tanto, produzimos um cronograma
para nos orientar ao longo da pesquisa.
PROBLEMA: Como o desastre em Chernobyl foi representado pela imprensa brasileira?
REFERÊNCIAS:
ALEKSIÉVITCH, Svetlana. Vozes de Tchernóbil: a história oral do desastre nuclear. Rio de
Janeiro: Companhia das Letras, 2016.
DOBBS, Michael. A queda do império soviético. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
GADDIS, John Lewis. História da Guerra Fria. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi.
Fontes Históricas. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2006, p. 111-153.
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REIS FILHO, Daniel Aarão. Crise e desagregação do socialismo. In: REIS FILHO, Daniel Aarão;
FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste. O século XX – o tempo das dúvidas. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2002.
REIS FILHO, Daniel Aarão. As Revoluções Russas e o Socialismo Soviético. São Paulo: UNESP,
2003.
VIZENTINI, Paulo Fagundes. A Guerra Fria. Porto Alegre: Leitura XXI, 2004.

APROPRIANDO HISTÓRIAS: A PESQUISA E A PRESERVAÇÃO NO MEMORIAL DO IFSUL
CÂMPUS VENÂNCIO AIRES
ORIENTADOR: Itamar Luís Hammes.
AUTORAS: Letícia Gabriele Weber e Laura Lazaron Ferreira.
JUSTIFICATIVA: O ato de colecionar e dar sentido à existência tem uma ligação que nos funde
com o que no passado motivou, ao longo dos séculos, o ser humano a guardar muitas coisas,
tendo nas suas coleções muito além de materialidade, saberes e memórias. É parte das nossas
coleções pessoais que montam a base de nossas lembranças e as percepções que possuímos
do nosso entorno. Segundo Bergson (1990, p.22), “não há percepção que não esteja
impregnada de lembranças. (...) Na maioria das vezes, estas lembranças deslocam nossas
percepções reais, das quais não retemos então mais que algumas indicações, simples ‘signos’
destinados a nos trazerem à memória antigas imagens.” Atualmente são imprescindíveis o
estudo, a pesquisa e a análise crítica inseridos nos espaços de história e memória para tornálos, assim, espaços culturais que são objetos de investigação e de reflexão. Estes são
fundamentalmente espaços que têm demarcado sua referência na sociedade circundante e
onde existem possibilidades de diferentes atuações em prol da comunidade que os rodeia. A
montagem do Memorial do Câmpus Venâncio Aires visa, como função maior, ser um centro
das memórias e das histórias da comunidade do câmpus e da comunidade em geral, até
porque a existência do mesmo tem uma marca muito forte na população com a qual se
relaciona direta ou indiretamente. O Memorial cumpre um papel idêntico ao de um museu,
porém de maneira mais focada. Pretende-se que a comunidade do Câmpus, cada vez mais
reconheça e aprecie o Memorial como um “lugar de memória", um local que sirva mais para as
pessoas se espelharem e menos para contemplarem.
OBJETIVO(S): O projeto tem como objetivo realizar pesquisas históricas e documentais,
através de investigação, inventário, catalogação, escrita, assim contribuindo para a
preservação da história do Câmpus Venâncio Aires. Além da criação de um Banco de História
Oral e um local de guarda dos materiais e acervos (Memorial), que servirá de fonte de estudos
para a comunidade do IFSul e para a comunidade em geral. O ato de preservar memórias será
um marco que balizará ao longo do tempo os processos e a evolução do Instituto Federal em
Venâncio Aires, devendo, desta maneira, prover as futuras gerações de todo o arcabouço de
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informações que deixará o contexto por eles vivido muito mais claro e transparente. É inegável
pensar que o futuro se faz a partir do entendimento do presente e do passado. O projeto visa a
aproximação da história do Câmpus daqueles que são os verdadeiros sujeitos construtores
dessas memórias: a comunidade escolar do IFSul Câmpus Venâncio Aires.
METODOLOGIA: O trabalho ocorreu, primeiramente, com um processo de formação
específica, onde foi preciso entender os trâmites históricos e de pesquisa, para buscar o
conhecimento acerca do trabalho de pesquisa, salvaguarda e produção de conhecimentos
históricos e de memórias. Para isso, foram necessárias, leituras específicas que
instrumentalizaram a equipe para o trabalho. Em um segundo momento, foi preciso capacitar
a equipe para os processos técnicos de preservação documental, criando um roteiro básico de
rotinas ligadas a estes processos, a partir dos princípios de museologia, biblioteconomia e
arquivologia. A partir destes conceitos, foram elaboradas pesquisas historiográficas que
“contam” a história do Câmpus, entre os quais estão documentos, periódicos (jornais locais e
regionais), imagens e vídeos do mesmo. Com a equipe já capacitada, foi realizado um trabalho
de pesquisa histórica junto ao jornal local — Folha do Mate —, os materiais lá encontrados
foram devidamente marcados e guardados em ordem cronológica, em diferentes pastas
separadas por ano. Após o trabalho de salvaguarda de materiais periódicos, ocorreu a
montagem da rede de entrevistas e assim foi possível realizar o primeiro trabalho de história
oral do projeto, o qual teve como entrevistada a Deputada Maria do Rosário, que acompanhou
de perto o processo de construção do Câmpus Venâncio Aires. A entrevista ocorreu no dia 16
de outubro de 2015, em Porto Alegre, no gabinete da Deputada e durou cerca de 30 minutos.
Em seguida, iniciou-se o processo de transcrição da entrevista, assim que finalizado será
enviado à Deputada para que ela assine um documento de cessão de direitos. A partir deste
processo, criaremos um banco de história oral. Tendo posse de todas as informações,
iniciaremos os momentos de produção escrita da historicidade do Câmpus. Busca-se que o
trabalho desenvolvido no Memorial produza conhecimentos e afetividades sobre o
patrimônio, levando as pessoas a valorizarem e preservarem o mesmo.
PROBLEMA: Só é possível compreender o presente a partir do entendimento do passado.
Sendo assim, temendo que o tempo apagasse as memórias criadas pela comunidade escolar
do Câmpus Venâncio Aires, sentimos o dever de construir um Memorial, para que as mesmas
sejam devidamente registradas e, posteriormente, expostas em nosso Câmpus, pois é de suma
importância que cada resquício dessa história seja guardado desde o princípio, para que nada
se perca com o passar dos anos, para que assim, no futuro possamos mostrá-las a comunidade
da maneira mais fiel possível, fazendo com que possam compreender mais claramente toda a
história por trás dessas memórias.
REFERÊNCIAS:
NEIVA, C. Ivany. História Oral: Memórias Escolares. Sinergia, São Paulo, v.14, n.3, p.178-179,
set-dez 2013. MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Manual de História Oral. São Paulo: Loyola, 1998.
BERGSON, Henri. Matéria e Memória, São Paulo: Martins Fontes, 1990.
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METAL GEAR E A GUERRA FRIA
ORIENTADOR: Charles Sidarta Machado Domingos.
AUTOR: Deivi Motta da Silva.
JUSTIFICATIVA: Nossa pesquisa realiza uma comparação entre Metal Gear, uma renomada
franquia que deixou famosa a expressão “Stealth” no mundo dos videogames, e as disputas
estratégicas e conflitos indiretos entre a URSS e os Estados Unidos chamadas de Guerra Fria.
Metal Gear, criada por Hideo Kojima e produzida pela Konami, foi umas das primeiras
franquias a fazer parte desse gênero de jogo, no qual o jogador deve fazer uso da estratégia e
de disfarces para evitar ser percebido, diferente da maioria dos outros jogos de ação em que
seu objetivo é eliminar os inimigos. Nos jogos “Stealth” o foco é esquivar-se de combates, e
atacar os inimigos despercebidos, onde a variedade de formas de realizar um objetivo é muito
maior, tendo você controle da situação, podendo escolher o caminho que vai usar para chegar
a um ponto determinado e entre deixar um inimigo inconsciente ou elimina-lo. Escolhemos
esse tema de pesquisa por sermos apreciadores de jogos eletrônicos e possuirmos alguma
experiência no assunto. Além, disso, temos grande interesse pela Guerra Fria, tema histórico
que funciona como cenário para o jogo em questão, da Guerra do Vietnã à Revolução na
Nicarágua. Também é importante destacar que a franquia utiliza muito conteúdo histórico em
diversos fatores como ambientação, cultura, linguagem, retratando perfeitamente a sociedade
que permanece na parte do mundo em questão e os problemas político-econômicos que ela
estava lidando naquele momento. A importância acadêmica dessa pesquisa está relacionada
principalmente pela originalidade, não havendo tantas pessoas que trabalham sobre esse
assunto; assim há poucos artigos que tratam da relação dos jogos com a História. Também
queremos chamar a atenção para o público que, em geral, mas aprecia os jogos – os jovens - e
apresentar para eles outra forma de se estudar a história através de alguns jogos de
videogame.
OBJETIVO(S): O objetivo geral da nossa pesquisa é analisar como a Guerra Fria é tratada na
franquia de jogos eletrônicos “Metal Gear”; como objetivo específico pretendemos verificar
quais são as referências históricas das disputas estratégicas e dos conflitos da Guerra Fria
presentes com maior ênfase no jogo Metal Gear Solid 3: Snake Eater.
METODOLOGIA: Não existe uma metodologia consolidada ainda para o estudo da relação
entre História e jogos de videogame. Em razão disso, construímos nosso próprio método
enquanto a desenvolvíamos a pesquisa. Desse modo, realizamos uma pesquisa bibliográfica a
respeito da temática Guerra Fria: optamos por utilizar as contribuições dos autores Thompson
(1985), Hobsbawm (2003), Vizentini (2004), Domingos (2014). Nessas leituras, procuramos
extrair conhecimentos para realizar fichamentos sobre os fatos mais importantes, como a
Corrida Armamentista, Corrida Espacial, Guerra da Coréia, Invasão da Baía dos Porcos, Crise
dos Mísseis, Guerra do Vietnã, Queda do Muro de Berlim e entender melhor as ideologias das
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duas potenciam dominantes na Guerra Fria. Após nos apropriarmos do conteúdo Guerra Fria,
jogamos novamente Metal Gear analisando os personagens, cenários e fatos. Destacamos o
que entendemos como relevante em termos históricos, verificando as datas e comparando
com os eventos ocorridos naquele momento. Conteúdos de mídia também foram utilizados e
se mostraram muito úteis, pois Metal Gear possui um dos enredos mais bem trabalhados e
complexos que se pode ter em um jogo. Metal Gear mexe muito com esses acontecimentos,
deixando ainda mais complexo e acrescentando muitas personalidades diferentes com suas
próprias histórias. Exemplo disso seria a participação do protagonista nos testes atômicos no
atol de Bikini ou da participação de sua mentora The Boss no Plano Mercury sendo a primeira
pessoa a ir ao espaço – o que constitui uma liberdade do jogo, pois sabemos que o
cosmonauta russo Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a entrar em orbita - entre muitas
outras variadas mudanças.
PROBLEMA: Como a Guerra Fria é representada dos jogos de videogame da franquia Metal
Gear?
REFERÊNCIAS:
DOMINGOS, Charles Sidarta Machado. Dr. Fantástico, de Stanley Kubrick: uma denúncia
satírica às Forças Armadas, à política e ao progresso tecnológico da Guerra Fria. In: Fênix:
revista de História e Estudos Culturais, v. 11. Uberlândia: UFU, 2014.
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras,
2003.
THOMPSON, Edward Palmer. Exterminismo e Guerra Fria. São Paulo: Brasiliense, 1985.
VIZENTINI, Paulo Fagundes. A Guerra Fria. Porto Alegre: Leitura Xxi, 2004.

SEGREDANDO HISTÓRIAS
ORIENTADORA: Tânia Winch Lisbôa.
AUTORAS: Mariana Mattie e Michele Inês Baierle.
JUSTIFICATIVA: O projeto Segredando Histórias traz uma proposta de trabalho em que o
estudante é desafiado a escrever de forma tutelada, mas sem a cobrança de uma nota, sobre o
universo infanto-juvenil. Quanto à questão da leitura cabe salientar que para escrever bem é
necessário ler bons textos e conhecer os processos de escrita para se chegar a uma produção
de qualidade, havendo assim a necessidade de aliar leitura e produção em todos os âmbitos do
projeto. Para tanto são utilizadas obras clássicas tanto da literatura mundial quanto da
brasileira. O projeto Segredando Histórias está centrado no processo de leitura e de escrita
criativa, entretanto a leitura é o fomento da escrita, uma vez que sendo “parte do processo de
aprendizagem da escrita, também desenvolve-se de forma gradual, é um hábito a ser
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adquirido e deve ser fonte de prazer e não apresentada de forma obrigatória através de
imposição ou cercada de castigos e ameaças.” (BELO, 2003) Desenvolver, no ambiente escolar,
o encantamento pela leitura e pela escrita tem sido, ao longo dos anos, uma tarefa bastante
árdua uma vez que as inúmeras possibilidades que o universo tecnológico apresenta parecem
ser, em primeira análise, bem mais atrativas. Entretanto, nosso objetivo é conciliar os dois
meios de comunicação, pois “uma técnica não surge para substituir a outra, as tecnologias de
comunicação ocupam o mesmo território, sendo utilizadas pelas sociedades globalizadas ao
mesmo tempo, simultaneamente”. (NEITZEL, 1999a). Por este motivo, os textos produzidos
nas oficinas são publicados na página no Facebook (https://www.facebook.com/
Segredandohistorias? Fref = ph oto). Utilizamos esta rede social com o objetivo de atrair a
atenção dos envolvidos no processo de leitura e escrita, sejam os autores, sejam seus
familiares. Cabe ainda ressaltar que com a “ascensão da tecnologia, tornou-se imprescindível a
introdução da informática nas redes de ensino”. (NEITZEL, 1999b).
OBJETIVO(S): Geral: Desenvolver significativamente o encantamento pela leitura e aprimorar a
produção textual de forma integrada com o uso da tecnologia digital e das diferentes
possibilidades lúdico-criativas. Específicos: Integrar leitura, escrita e ambientes virtuais; –
Estimular a produção escrita e a leitura; – Oportunizar o contato livre e prazeroso com a leitura
literária; – Oferecer um espaço de leitura e escrita significativo; – Valorizar a autoria, dando
como suporte de divulgação dos textos produzidos os ambientes virtuais – nesse caso o
Facebook; – Discutir a estrutura e organização de textos literários consagrados; - Fomentar a
expressão artística através do teatro e da declamação.
METODOLOGIA: Os estudantes com maior dificuldades em leitura e escrita são indicados pelas
professoras titulares da turma. Em seguida a equipe do projeto se reúne com as professoras e
a coordenação pedagógica da escola para discutir alternativas básicas, que não sejam
contrárias à proposta do projeto, no intuito de qualificar as atividades a serem desenvolvidas.
Na etapa seguinte, convocam-se todos os pais dos alunos indicados para que eles tenham
ciência das atividades e de como elas serão desenvolvidas ao longo do ano, bem como é
apresentado, através de um vídeo institucional, o IFSul câmpus Venâncio Aires. Depois disto,
as oficinas semanais têm início. Filmes, livros, contos, jogos, músicas, teatros e histórias em
quadrinhos são alguns exemplos do que é normalmente trabalhado nas oficinas semanais.
Com o auxílio da internet e de uma página no Facebook, criada para a divulgação dos textos,
os alunos passaram a mostrar os trabalhos feitos nas oficinas, para pais, amigos e familiares, o
que tem sido muito importante para eles. Normalmente o processo de leitura, escrita e
reescrita de um texto envolve três semanas e estas atividades são desenvolvidas na própria
escola. Na quarta semana, os alunos são levados, com o veículo do IFSul, até o câmpus
Venâncio Aires, momento em que digitam os textos que serão postados na página do
Facebook (administrada pela equipe do projeto). Anualmente são convidados os familiares e
os professores das crianças atendidas no decorrer das oficinas para um encerramento
integrado: nesta oportunidade ocorre a entrega de um “livro impresso” com os textos
produzidos pelo “autor” à sua família, bem como apresentações artísticas resultantes das
atividades desenvolvidas durante o ano. Esta atividade ocorre nas dependências do câmpus e
há uma participação quase total das famílias, reafirmando o compromisso de aproximar o
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Instituto da comunidade venâncio-airense a fim de que conhecimentos construídos nas
diferentes áreas de estudo sejam realmente compartilhados.
PROBLEMA: Como podemos desenvolver significativamente o encantamento pela leitura e
aprimorar a produção textual de forma integrada com o uso da tecnologia digital e das
diferentes possibilidades lúdico-criativas, a fim de atender as carências de leitura e escrita de
um determinado grupo de estudantes das séries iniciais do ensino fundamental da rede
municipal de Venâncio Aires?
REFERÊNCIAS:
BELLO, Tania Regina. A aprendizagem da escrita e da leitura. Disponível em:
http://www.alobebe.com.br/revista/a-aprendizagem-da-escrita-e-da-leitura.html. Acesso em:
09 de novembro de 2014.
DORO, Fernanda Gonçalves. Práticas de leitura e escrita na alfabetização. Disponível em:
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-jornadapedagogica/lingua-portuguesa/pr%C3%A1ticas-de-leitura-e-escrita-na-alfabetizacao.pdf .
Acesso em 13 de novembro de 2014.
KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 10ed. Campinas: Pontes, 2007.
NEITZEL, Luiz Carlos. O bit na galáxia de Gutenberg. (a) Disponível em:
http://www.oocities.org/athens/sparta/1350/bit.html. Acesso em: 29 de fevereiro de 2016.
NEITZEL, Luiz Carlos. O uso pedagógico das modernas tecnologias.(b) Disponível em:
http://www.reocities.com/neitzeluiz/usoped.html. Acesso em: 29 de fevereiro de 2016.
OLMI, Alba; PERKOSKI, Norberto. Leitura e cognição: uma abordagem transdisciplinar. Santa
Cruz do Sul: EDUNISC, 2005.
POZENATO, José Clemente. Muito além dos fogos de artifícios. Gazeta do Sul, Santa Cruz do
Sul, 4 e 5 de agosto de 2012. Magazine p. 6.

“AVANTE BRASILEIROS DE PÉ...”: A CAMPANHA DA LEGALIDADE LEVANTA O BRASIL
ORIENTADOR: Charles Sidarta Machado Domingos.
AUTORES: Lucas Fanck de Lacerda e Eduardo Massena de Castro.
JUSTIFICATIVA: Se faz notável a importância para a atual sociedade conhecer o ato
denominado “Campanha da Legalidade”. Uma vez que este ato foi protagonizado por civis e
militares, tendo como seu principal líder o governador do Rio Grande do Sul e cunhado de João
Goulart (Jango), Leonel Brizola. Brizola foi um político de grande destaque na vida brasileira,
tendo sido eleito em dois estados diferentes como governador do estado e concorrido a
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presidente e vice-presidente da República. Em agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros
renunciou à presidência do Brasil. As forças conservadoras, em especial das Forças Armadas,
se opuseram a posse do vice-presidente João Goulart. A resposta ao golpe inicia-se no Rio
Grande do Sul com o movimento que ficou conhecido como “Campanha da Legalidade”.
Mesmo com ameaças de intervenção militar, a oposição se ampliou comandando um protesto
popular sem precedentes.
OBJETIVO(S): Objetivo Geral: Analisar como os jornais do centro do país noticiaram os
acontecimentos da Campanha da Legalidade liderada pelo governador do Rio Grande do Sul,
Leonel Brizola. Objetivos específicos: Destacar a relevância da Campanha da Legalidade pra a
política brasileira; Compreender o papel desempenhado pelo governador Leonel Brizola;
entender quais os argumentos dos grupos que se opunham a posse do vice-presidente eleito,
João Goulart.
METODOLOGIA: Nosso projeto de pesquisa está fundamentado na análise de fontes primárias
(imprensa da época) e secundárias (bibliografia histórica). Vamos começar realizando a leitura
das fontes secundárias destacadas nas referências e elaborando fichamentos sobre esses livros
e artigos. Depois que tivermos nos apropriado desses estudos já realizados sobre nosso tema
de pesquisa, vamos realizar a coleta de dados no site da Hemeroteca da Biblioteca Nacional.
Vamos pesquisar os jornais Jornal do Brasil e Correio da manhã publicados entre os dias 25 de
agosto e 7 de setembro de 1961, sendo a primeira data o dia da renúncia do presidente Jânio
Quadros e a última data o dia da posse do presidente João Goulart.
PROBLEMA: Como os jornais do centro do país representaram a Campanha da Legalidade?
REFERÊNCIAS:
FELIZARDO, Joaquim. A Legalidade: último levante gaúcho. Porto Alegre: Editora da UFRGS,
1988.
FERREIRA, Jorge. Crises da República: 1954, 1955 e 1961. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO,
Lucilia. O Brasil Republicano: o tempo da experiência democrática. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2003.
LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi.
Fontes Históricas. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2006, p. 111-153.

A INVASÃO DA BAÍA DOS PORCOS: O FRACASSO DOS EUA
ORIENTADOR: Charles Sidarta Machado Domingos.
AUTORAS: Karolayne de Lima Recoba, Alice da Cruz Busatto e Sarah de Moraes Cernicchiaro.

70

Charqueadas, RS, outubro de 2016.
Coordenadoria de Pesquisa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

ANAIS DA X MOCITEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSul – Câmpus Charqueadas
JUSTIFICATIVA: Em abril de 1961, tropas treinadas e financiadas pela CIA tentaram invadir
Cuba pela Baía dos Porcos. Eram mais de mil membros, entre exilados cubanos e mercenários,
que tinham como objetivo retirar os revolucionários cubanos do poder. Desde a Revolução, em
1959, a vida em Cuba vinha sofrendo modificações profundas. O país deixava de ser um
parque de lazer dos Estados Unidos e passava a lutar contra o imperialismo, defendendo as
riquezas nacionais, como no caso da encampação das empresas dos EUA que atuavam em
Cuba na área dos combustíveis (as refinarias dos EUA se recusavam a refinar o petróleo que
vinha da URSS), energia elétrica, telefonia e bancos, acontecidas em 1960. Em janeiro de 1961
o presidente dos EUA, Dwight Eisenhover decidiu romper as relações diplomáticas com Cuba –
poucos meses antes da invasão da Baía dos Porcos, agora sob governo de John Kennedy. Até
então, Cuba ainda não tinha aderido ao socialismo. Era um tempo em que a Guerra Fria estava
numa fase bastante acirrada – e era muito difícil para os países se manterem neutros. A
Revolução Cubana tinha a imagem de uma revolução nacionalista e antiimperialista. E isso
tinha grande popularidade em muitos países e em diversas camadas sociais, acarretando
grande simpatia para os revolucionários cubanos. O próprio presidente do Brasil, Jânio
Quadros, que era de um partido conservador, tinha simpatias pela Revolução Cubana, onde
estivera em visita em plena campanha para presidente do Brasil em 1960. Acreditamos que
hoje em dia, nem todos sabem dessa História. Por isso, entendemos que nosso projeto de
pesquisa é muito importante para entendermos o mundo e o país em que vivemos em
profundidade – e não de forma rasteira e superficial.
OBJETIVO(S): Nosso objetivo geral é analisar como a imprensa brasileira representou a invasão
da Baía dos Porcos; como objetivos específicos, queremos demonstrar a complexidade do
processo revolucionário cubano e entender de que formas a Revolução Cubana esteve
envolvida na Guerra Fria.
METODOLOGIA: Estamos lendo livros de História que abordam a Revolução Cubana e
realizando fichamentos dessas obras, enfatizando o período de janeiro de 1959 a abril de 1961
– momento entre a vitória da Revolução e a invasão da Baía dos Porcos. Realizada essa
primeira etapa, começaremos no mês de julho a realizar a pesquisa nos jornais brasileiros da
época, que estão disponíveis online na Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Após a coleta dos
dados, faremos a análise articulando as fontes primárias (jornais) com as fontes secundárias
(bibliografia).
PROBLEMA: Como a imprensa brasileira representou a invasão da Baía dos Porcos?
REFERÊNCIAS:
DOMINGOS, Charles Sidarta Machado. Fidel foi ao cinema: o socialista visto pelas lentes do
liberal. In: O Olho da História, n. 17. Salvador: UFBA, 2011.
GOTT, Richard. Cuba: uma nova História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos. História Contemporânea da América Latina (1960-1990).
2ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.
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LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi.
Fontes Históricas. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2006, p. 111-153.
MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. De Martí a Fidel: A Revolução Cubana e a América Latina. 2ed.
Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2009.

CHAMAS EM BERLIM: A HISTÓRIA DO PRIMEIRO ATAQUE AÉREO À CAPITAL ALEMÃ
ORIENTADOR: Charles Sidarta Machado Domingos.
AUTORES: Gabriela Pacheco Braz, Gabriel Nunes de Souza e Iann Ortnau Cirio e Santos.
JUSTIFICATIVA: Pense na Segunda Guerra Mundial, nos seus conflitos e em como e o que é
lecionado nas escolas sobre esse tema. Agora conte-me o ocorrido no Primeiro Bombardeio à
Berlim. Difícil, não? Afinal não podemos responder a tal questão sem antes termos estudado
sobre ela. Um acontecimento tão marcante no conflito mais sangrento da História, não pode
passar despercebido, sendo que, na época, havia sido manchete de primeira página de todos
os jornais do mundo. Não há fronteiras para os estudos, e nem para a História, por isso nossa
abordagem é feita em cima apenas do Primeiro Bombardeio; visto que a capital alemã sofreu
com isso durante quase toda a Guerra, sendo alvo de 363 ataques entre 1940 e 1945, a partir
dos aviões britânicos, americanos e soviéticos. Esse episódio atentou a todos, uma vez que a
artilharia alemã, que se dizia impenetrável em relação aos ataques aéreos, foi surpreendida.
Tal assunto se tornou a conversa do café do povo, que algumas semanas antes saudaram a
chegada de seu líder a Berlim após a assinatura da paz, julgando precocemente que a Guerra
havia acabado. Estamos falando de um acontecimento diferenciado, por retratar não apenas
consequências mortais e de destruição, mas também, de nível psicológico e de orgulho,
causando dúvidas em uma nação que até então, só tinha certezas. Portanto, o tema foi
estabelecido por se tratar de um assunto pouco abordado e, em contrapartida, de extrema
relevância no decorrer da Segunda Guerra Mundial.
OBJETIVO(S): Temos como principal objetivo desse artigo trazer à tona um dos eventos de
grande relevância da Segunda Guerra Mundial, mas que hoje em dia não tem muito destaque
nas aulas de História: o primeiro ataque aéreo a Berlin durante a Segunda Grande Guerra. Foi
um sinal de esperança para o exército aliado que depois de algum tempo de guerra começava
a acreditar na invencibilidade do poderoso exército nazista; esse ataque vem como uma ajuda
na moral do exército aliado. Pretendemos, com essa pesquisa, demonstrar a importância que
esse ataque teve para à guerra em seu todo.
METODOLOGIA: Os jornais até alguns anos atrás não eram muito utilizados como fonte de
pesquisa, acreditava-se que não era algo confiável, pois sendo nele retratado também o
presente podiam ser assim fontes manipuladas, além disso, “(...)em vários momentos a
imprensa foi silenciada(...)”, isso aconteceu na maior parte devido a acontecimentos políticos
da época, tendo assim algumas imagens distorcidas. Em 1970 os jornais tornaram-se objetos
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da pesquisa histórica, utilizados na maioria das vezes apenas para confirmar algum
acontecimento pesquisado. Sempre tiveram o objetivo de informar aos seus leitores
acontecimentos atuais, e por isso a pesquisa em jornais antigos ajuda a entender o que se
passava em certa época. Utilizaremos então para nossa pesquisa essa fonte citada acima, pois
desde 1970, ela possui grande importância na pesquisa histórica. Além disso, trabalharemos
com a bibliografia adequada ao tema, realizando fichamentos para nos auxiliar na hora da
análise.
PROBLEMA: Como a imprensa retratou o primeiro ataque aéreo a Berlim durante a Segunda
Guerra Mundial?
REFERÊNCIAS:
ARNAUT, Luiz, MOTTA, Rodrigo Patto Sá. A segunda Grande Guerra: Do nazi-fascismo a Guerra
Fria. São Paulo: Atual, 1994.
BUCHAMAN, Patrick J. Churchill, Hitler e a “Guerra desnecessária”: a Inglaterra perdeu seu
império, o ocidente perdeu o mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
GONÇALVES, Williams da Silva. A Segunda Guerra Mundial. In: REIS FILHO, Daniel Aarão Reis;
FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste (org.). O século XX: O tempo das crises- vol. 2. São Paulo:
Civilização Brasileira, 2003, p. 167-193.
LUCA, Tania Regina de. Fontes impressas: História dos, nos e por meio dos periódicos. In:
PINSKY, Carla Bassanezi. Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2006, p. 111-153.
LUKACS, John. O duelo: churchill x Hitler: 80 dias cruciais para a Segunda Guerra Mundial. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
SALINAS, Samuel Sérgio. Antes da tormenta: as origens da Segunda Guerra Mundial - 19181939. São Paulo: Unicamp, 1996.
VISENTINI, Paulo G. Fagundes. História do Mundo Contemporâneo: da Pax Britânica do século
XVIII ao Choque das Civilizações do Século XXI. Rio de Janeiro: Vozes, 2008.

GUERRA DO VIETNÃ: A OFENSIVA DO TET (1968)
ORIENTADOR: Charles Sidarta Machado.
AUTORES: Mateus da Silva Lammel, Douglas Guedes dos Santos Alsino e Iago Dias Duarte.
JUSTIFICATIVA: A Ofensiva do Tet foi considerada a maior ofensiva da Guerra do Vietnã. Na
madrugada de 30 de janeiro de 1968, os norte-vietnamitas atacaram dez cidades sulvietnamitas, nos mais diferentes pontos. Saigon - cidade do Vietnã do Sul na qual estava
localizada a embaixada dos EUA - foi um dos principais alvos. A embaixada foi tomada por
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cerca de cinco horas pelos rebeldes que colocaram bazucas nos jardins e lutaram corpo-acorpo com os soldados americanos que foram convocados para desalojar o local. Os combates
continuaram pela manhã, por mais seis capitais provinciais e Saigon. O Palácio da
Independência - sede do governo sul-vietnamita foi cercado - e os norte-vietnamitas
posicionaram morteiros e foguetes em vários pontos estratégicos, como o aeroporto de
TanSonNhut, a Radio de Saigon - que foi socorrida por paraquedistas sul-vietnamitas - e,
principalmente, instalações do governo. A Ofensiva do Tet foi o início da virada da Guerra do
Vietnã; conseqüentemente, foi o início da primeira derrota militar dos EUA em sua História.
Em razão disso, nossa pesquisa tem como tema a Guerra do Vietnã e como delimitação a
Ofensiva do Tet. Entendemos que é importante estudar esses acontecimentos de forma mais
aprofundada, pois a maioria das pessoas não sabe o que a Guerra do Vietnã representou na
conjuntura da Guerra Fria. Desse modo, decidimos pesquisar a respeito da Ofensiva do Tet.
OBJETIVO: Nosso objetivo principal é analisar como o Jornal do Brasil apresentou a Ofensiva
do Tet para os seus leitores na dupla conjuntura da ditadura no Brasil e da Guerra Fria. Como
objetivos secundários, queremos perceber como a Ofensiva do Tet foi importante para a
derrota dos EUA na guerra; além disso, queremos demonstrar a importância da Guerra do
Vietnã para o século XX, pois poucas pessoas têm a oportunidade de aprender sobre este tema
nas escolas.
METODOLOGIA: Começamos nossa pesquisa realizando um levantamento das fontes
secundárias (bibliografia) disponíveis em português sobre a Guerra do Vietnã. Embora seja
uma guerra muito difundida pelo cinema, não há muitos livros que se preocupam de forma
central com esse evento – na maior parte dos casos, a Guerra do Vietnã aparece em livros
sobre a Guerra Fria, sobre o ano de 1968 ou sobre a História dos Estados Unidos. Em seguida,
nosso orientador nos indicou um livro sobre ditadura no Brasil para entendermos melhor o
período e o que foi a censura e um artigo sobre o uso dos jornais como fonte primária para a
pesquisa em História. Depois disso, realizamos fichamentos da bibliografia para
sistematizarmos melhor nossas leituras. Após essa etapa, começamos a pesquisar as fontes
primárias (jornais). Depois de pesquisarmos alguns jornais da época, decidimos pesquisar no
Jornal do Brasil, que está disponível na Hemeroteca da Biblioteca Nacional. A escolha por esse
jornal se justifica pela influência que ele detinha no período entre outras razões pela sua
localização (era um jornal do Rio de Janeiro e bastante lido nos outros estados) e pelo
significativo destaque que o Jornal do Brasil deu a Ofensiva do Tet. Por fim, gostaríamos de
salientar que ao utilizarmos periódicos para a investigação da História, devemos levar em
conta que a imprensa muitas vezes é utilizada para manipular interesses de cunho político,
social e econômico, como adverte a historiadora Tânia de Luca. Por isso mesmo, devemos
prestar muita atenção ao analisarmos esse tipo de documento. Temos que verificar vários
detalhes como, por exemplo, qual o público alvo, quem é o proprietário do jornal, se naquele
período havia censura ou não, se ele faz parte da grande imprensa ou se é um jornal de
sindicato ou associação. Além disso, procurar ler o maior número de edições do jornal é
importante, para entendermos melhor o que a mesma autora define por “materialidade do
impresso”, ou seja, a disposição das notícias no jornal.
PROBLEMA: Como o Jornal do Brasil apresentou a Ofensiva do Tet?
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REFERÊNCIAS:
CASTRO, Nilo André Piana de. Cinema e Guerra do Vietnã: uma visão geral. In: PADRÓS,
Enrique Serra; GUAZZELLI, Cesar A. Barcellos (orgs.). 68: História e Cinema. Porto Alegre: EST,
2008, p. 39- 50.
FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves. O Brasil Republicano: o tempo da
ditadura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi
(org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2006, p. 111-153.
RIBEIRO, Luiz Dario Teixeira. O contexto de 1968. In: HOLZMANN, Lorena; PADRÓS, Enrique
Serra (orgs.). 1968: contestação e utopia. Porto Alegre: UFRGS, 2003.
SENGER, Guilherme Felk. Corações & mentes norte-americanos e vietnamitas. In: PADRÓS,
Enrique Serra; GUAZZELLI, Cesar A. Barcellos (orgs.). 68: História e Cinema. Porto Alegre: EST,
2008, p. 31- 37.
VIZENTINI, Paulo Fagundes. Guerra do Vietnã. Porto Alegre: UFRGS, 2006.

JANGO: SUA VIDA POLÍTICA E A DERROTA PARA OS MILITARES
ORIENTADOR: Charles Sidarta Machado Domingos.
AUTORES: Pablo de Souza dos Santos e Carolina Sampaio Botelho.
JUSTIFICATIVA: Com o andamento do processo de impeachment da presidenta Dilma
Rousseff, muitos setores da sociedade tem realizado comparações entre o que se passa agora
com o que houve em 1964. Naquele ano, o presidente João Goulart foi retirado da presidência
da República em uma ação envolvendo forças civis e militares. Do lado dos militares, hoje em
dia praticamente todos sabem quem eram os envolvidos. Já do lado dos civis, ainda não é bem
claro para a população em geral que houve grande participação dos empresários que
financiaram o golpe, dos políticos que acataram o golpe em sessão do Congresso Nacional, do
Judiciário que compareceu a posse dos novos donos do poder e da maior parte da imprensa da
época, que ajudou na desestabilização do governo Goulart. Nossa pesquisa tem, então, a
intenção de colaborar para esclarecer quais os setores da imprensa apoiaram o Golpe de 64 e
quais se opuseram. Para tanto, escolhemos trabalhar com os jornais Correio da Manhã e
Última Hora - ambos do Rio de Janeiro, caixa de ressonância da política nacional naquele
tempo – para investigar melhor, com fontes daquele período, como a imprensa se posicionou
diante do Golpe de 64. Com isso, pretendemos trazer mais elementos para o debate atual,
sobre o processo de impeachment ou golpe que a presidente Dilma Rousseff vem
enfrentando.
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OBJETIVO(S): Nosso objetivo geral é destacar o posicionamento dos jornais Correio da Manhã
e Última Hora ante o Golpe de 1964; nossos objetivos específicos são perceber quais eram as
críticas direcionadas ao presidente João Goulart pela imprensa e analisar o grau de
participação da imprensa no processo de derrubada do presidente Goulart.
METODOLOGIA: Realizaremos uma pesquisa bibliográfica com os livros que abordam o
governo João Goulart de forma central. Nessa pesquisa, realizaremos fichamentos sobre os
dados que considerarmos mais relevantes para o entendimento do governo Goulart e do
Golpe de 1964. Também realizaremos pesquisas em fontes primárias, nesse caso, os jornais
Correio da Manhã e Última Hora. Por fim, realizaremos uma análise cuidadosa das fontes
levantadas, de maneira articulada procurando nos aproximarmos o máximo possível da
realidade.
PROBLEMA: Como a grande imprensa noticiou o Golpe de 64?
REFERÊNCIAS:
DOMINGOS, Charles Sidarta Machado. 45 anos atrás: A história do fim do governo João
Goulart. In: Sociais e Humanas. Vol. 22. Santa Maria: UFSM, 2009.
DOMINGOS, Charles Sidarta Machado. O presidente João Goulart no Cinema, o Cinema e o
Brasil na História. In: Razón y Palabra. Num. 76. Cidade do México, 2011.
FERREIRA, Jorge. João Goulart: uma biografia. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira,
2011.
FERREIRA, Jorge; GOMES, Angela de Castro. 1964: o golpe que derrubou um presidente, pôs
fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2014.
FICO, Carlos. O Golpe de 1964: momentos decisivos. Rio de Janeiro: FGV, 2014.
MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. O governo João Goulart as lutas sociais no Brasil (1961-1964).
São Paulo: UNESP, 2010.
REIS, Daniel Aarão. A vida política. In: REIS, Daniel Aarão (coord.). Modernização, Ditadura e
Democracia (1964-2010). Rio de Janeiro: Objetiva: 2014.

A INCLUSÃO DE DEFICIENTES VISUAIS EM EVENTOS CINEMATOGRÁFICOS
ORIENTADORES: Patricia Thoma Eltz e Alysson Hubner.
AUTORAS: Franciele de Figueredo Paulus e Thalia Lopes.
JUSTIFICATIVA: Ao frequentar eventos cinematográficos na cidade de Porto Alegre, nos
deparamos com diversas opções de filmes. São produções nacionais e internacionais, dramas,
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comédias, documentários, romances, suspenses, filmes com mais de um gênero, etc. Possuem
trilhas sonora e um grande trabalho fotográfico. Alguns possuem legenda, outros são
dublados. Existem os curtas e os longas com atores e atrizes pra muitos gostos ou desgostos.
Discursando assim, temos a percepção de que os audiovisuais atendem a muitos gostos,
tamanha a diversidade de características que contém. Realmente, o cinema é muito amplo e
diversificado, mas nem sempre é acessível à todas as pessoas. Nós, que vivemos nesta
sociedade, temos o dever de respeitar todas as pessoas. Portanto, quando pensamos em uma
atividade devemos pensar em todas as pessoas que terão interesse em participar e
providenciar tecnologias para que não haja exclusão de nenhum envolvido. Ao ouvir relatos de
familiares deficientes que afirmavam possuir certa dificuldade em encontrar filmes adaptados
e ao participar de eventos que promovem cinema, é que a percepção da carência na promoção
de adaptações Audiodescritivas (AD) aconteceu. A inquietação de alguém que planeja e realiza
eventos para desenvolver esta pesquisa também dá-se por perceber a ausência de eventos
que promovam adaptações com AD. Conjuntamente durante a formação como gestoras de
eventos, percebemos que a preocupação para com os deficientes era inexistente, uma vez que
nenhuma disciplina ou oficina abordou o assunto. A partir desta consciência, surgiu a
motivação para realizar esta pesquisa. Este trabalho será uma contribuição para a área de
eventos, porque ao abordar o tema, a preocupação com a inclusão ganhará maior proporção e
a sociedade será menos exclusiva e discriminante.
OBJETIVO(S): OBJETIVO GERAL Analisar de que forma os eventos cinematográficos
demonstram caráter inclusivo aos deficientes visuais. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Identificar os
principais eventos cinematográficos que acontecem na cidade de Porto Alegre e descobrir se
oportunizam a inclusão de deficientes visuais e como ela acontece. Constatar as formas de
divulgação dos eventos cinematográficos. Conhecer as dificuldades que o deficiente visual
enfrenta para assistir ou participar de eventos audiovisuais.
METODOLOGIA: Para responder a questão numa abordagem qualitativa, que é caracterizada
pela busca de (MOREIRA, 2009) noções alcançadas através do estudo profundo de casos
particulares e da comparação desses casos com outros estudados. Serão realizadas pesquisas
bibliográficas, e de campo. Dentre estas últimas serão feitas a pesquisa por meio de
entrevistas semiestruturadas com deficientes visuais e pesquisa de levantamento com
organizadores de eventos cinematográficos e com o responsável pelas questões de caráter
inclusivo cultural na Secretaria Municipal de Cultural de Porto Alegre (SMC). A presente
pesquisa tem seu foco numa abordagem qualitativa. A abordagem qualitativa preocupa-se
com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e
explicação da dinâmica das relações sociais. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009) Para Minayo (2001),
a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. também será
realizado uma pesquisa de campo nos seguintes locais; Festival de cinema de Gramado; Visitas
aos eventos audiovisuais em POA. Cinemateca Capitólio; Cinema Universitário da UFRGS; Cine
Santander; Cinemateca Paulo Amorim; A pesquisa de campo caracteriza-se como uma
investigação em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de
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dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (GERHARDT; SILVEIRA,
2009).
PROBLEMA: De que forma os eventos cinematográficos demonstram caráter inclusivo aos
deficientes visuais?
REFERÊNCIAS:
BRASIL. Constituição Brasileira de 1988. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 28 mar.
2016.
BRASIL. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm> Acesso em 28
mar. 2016.
DIEHL, Rosilene Moraes. Jogando com as diferenças: jogos para crianças e jovens com
deficiência: em situação de inclusão e em grupos específicos. São Paulo: Phorte, 2008.
GOFFMAN, E. Estigma. Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 2ª ed.
Trad.Márcia Bandeira de M. L. Nunes. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.
MOLINA, Lucine, Audiodescrição: esculpindo imagens com palavras. São José, Santa Catarina:
IBDIN, Material Instrucional, 2012.
NOGUEIRA, Roberto Wanderley. Formas de discriminação, Acesso à justiça para pessoas com
deficiência. Revista Consultor Jurídico, 2012. Disponível em:<http://www.conjur.com.br/2012nov-30/roberto-nogueira-acesso-justica-pessoas-deficiencia> Acesso em: 14 jun 2016.
VILARONGA, Iracema. A influência do cinema na formação de pessoas cegas. São Paulo, 2013.

SKALD - UM INCENTIVO A LEITURA
ORIENTADORES: Mauricio da Silva Escobar e Glederson Santos.
AUTORES: Álvaro Silva Castilho de Souza, Bernardo Moreira e Nicolas Dellazzeri da Silva.
JUSTIFICATIVA: Mostrar uma maneira diferente e principalmente imersiva de leitura ao
usuário, o dando a sensação de estar dentro da história e não de ser apenas um observador
esterno, tornando assim, o ato de leitura mais agradável e menos monótono.
OBJETIVO(S): O objetivo geral deste projeto é propor uma ferramenta capaz de trazer uma
nova experiência para o usuário visando incentivar a leitura para um público mais jovem ou
que busca algo diferente. Os objetivos específicos são: • Elaborar a ferramenta para a
reprodução de mídias; • Elaborar pelo menos uma historia animada, que demonstre o
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potencial da ferramenta; • Disponibilizar a ferramenta para utilização; • Coletar dados e
realizar análises a fim de propor e implementar melhorias.
METODOLOGIA: A primeira etapa consiste no desenvolvimento do software para a reprodução
de histórias imersivas. Após, na segunda etapa, serão conduzidas entrevistas com inúmeros
participantes. Essas entrevistas tratarão sobre a frequência de leitura de cada entrevistado e
seus interesses pessoais. Após isso, os mesmos utilizarão do aplicativo e testarão todas suas
funcionalidades por um determinado tempo, então as mesmas pessoas serão submetidas
novamente a entrevistas. A última etapa consiste na contabilização e análise dos dados
coletados a fim de verificar se o aplicativo é eficaz.
PROBLEMA: Pesquisas (CURI, 2016; G1, 2012) afirmam que o número de leitores ativos vem
diminuindo gradativamente ano após ano. Apenas no Brasil tivemos uma queda de 9,1% nos
leitores ativos (que não lêem por obrigação). Esse efeito se da ao aumento e a criação de
meios de comunicações mais dinâmicas para os jovens o que os fazem preferir outros tipos de
leituras e assim não usufruindo dos benefícios que uma leitura mais complexa pode
proporcionar.
REFERÊNCIAS:
CURI, F. Mudança de Hábito. Revista Educação. Disponível em:
<http://revistaeducacao.com.br/textos/133/artigo233328-1.asp>. Acesso em 14 de junho de
2016.
G1. 2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/03/numero-deleitores-caiu-91-no-pais-em-quatro-anos-segundo-pesquisa.html.> Acesso em 15/06/2016.

A COR DA INVENÇÃO
ORIENTADOR: Vinicius Silveira Borba.
AUTORES: Roberta Souza da Silva, João Pedro de Lima Pereira e Ariana Lopes Szortika.
JUSTIFICATIVA: Alguns autores (FERNANDES, 1978; GUIMARÃES, 1995) Defendem a idéia de
que biologicamente só existe uma raça humana e que a percepção e concepções de raça ou
cor podem afetar a organização social, fomentando o sistema de desigualdade social. Em
contrapartida, Cavalli – Sforza (2003) defende a idéia de que determinadas características
podem representar vantagens ou desvantagens para os indivíduos e que, portanto,
biologicamente é importante classificar os indivíduos. A discussão acerca da classificação racial
pode ser dada sob a ótica de várias disciplinas, como por exemplo, a biologia e a sociologia.
Porém, apesar de fazer parte dos procedimentos metodológicos, uma coleta de dados baseada
em classificação racial, o foco desse projeto de pesquisa não é a classificação em si, mas sim o
combate ao preconceito que envolve a divisão racial posta em nossa sociedade. A existência
do preconceito é um fato antigo e a luta contra o mesmo vem conquistando um espaço cada
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vez maior nas pautas políticas, bem como nas mídias sociais. A igualdade de direitos raciais
através da lei também apresenta conquistas graduais, onde podemos mencionar como
exemplo, o acesso aos cargos públicos (BRASIL, 2014) e as cotas raciais para acesso às
universidades. Neste sentido, ressaltar a importância da produção científica feita pelos negros
vem ao encontro das lutas existentes pela igualdade racial, levando em conta o contexto social
de preconceito, desrespeito e desigualdade. Acreditamos que a “raça” ou “etnia” de um ser
humano é irrelevante para o desenvolvimento de qualquer atividade, sobretudo quando se
trata de invenções ou descobertas científicas significativas para a sociedade. Porém, diante de
questionamentos acerca da existência de contribuições científicas feitas por negros, torna-se
importante pesquisar e divulgar o legado de cientistas negros e sua importância para a
humanidade, em busca de mostrar às pessoas que: A invenção não tem cor.
OBJETIVO(S): Temos como objetivo deste trabalho de pesquisa, conscientizar e informar as
pessoas da importância que os negros têm em diversas áreas da ciência. Medir o grau de
importância dada para a raça ou cor dos cientistas para as pessoas; Mostrar a significância da
raça negra para a ciência através da divulgação de seus inventos e descobertas científicas.
METODOLOGIA: Esta pesquisa será realizada em duas etapas consecutivas e complementares.
Fará parte dos procedimentos metodológicos da primeira etapa, primeiramente uma revisão
literária exploratória e seletiva acerca das definições de conceitos relevantes para a pesquisa,
como por exemplo, conceito de raça, de etnia e suas utilizações nos segmentos científicos e
sociais (GIL, 2010). Ainda, será realizada uma pesquisa acerca dos inventos e descobertas
científicas feitas por negros ao longo da história recente da humanidade. Durante a segunda
etapa deste projeto de pesquisa a aplicação de um questionário, com questões fechadas de
única escolha, entre os alunos do IFSul – Campus Charqueadas onde serão inquiridos acerca da
origem racial dos cientistas responsáveis por uma lista de trinta inventos ou descobertas. A
classificação racial utilizada será a mesma presente na metodologia do censo do IBGE de 2010
(AMARELA – BRANCA – INDÍGENA – PARDA – PRETA). O questionário será aplicado pelos
próprios pesquisadores, com o objetivo de impedir pesquisa prévia e de garantir a primeira
opinião acerca das questões. Ao final do questionário, os pesquisados serão informados que a
lista contempla somente inventos ou descobertas científicas feitas por negros, com o objetivo
de detectar a reação do indivíduo pesquisado. A amostra será constituída por uma amostra de
três alunos de cada turma existente no IFSul – Campus Charqueadas, para contemplar todos os
cursos e níveis de ensino presentes na instituição, garantindo a homogeneidade dos resultados
obtidos. Os dados serão compilados em planilhas do Excel e divulgados juntamente com a
contribuição dos negros para a ciência. Mostrando às pessoas que muitos dos utensílios que
utilizamos hoje foram inventados por um negro, tais que sofrem preconceito por sua raça e
muitas vezes vistos como incapazes de realizar esse tipo de atividade, assim, tentando
combater esse preconceito.
PROBLEMA: A questão, ou problema de pesquisa desse projeto foi formulado a partir da
visualização de postagens na internet questionando a existência de invenções e descobertas
científicas feitas por negros. Perguntas como: “Alguma vez um negro inventou alguma coisa?”
ou “O que os negros inventaram de bom para a humanidade?“ circulam na internet, muitas
vezes com respostas ainda mais preconceituosas. Partimos do princípio de que a raça humana
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é uma só e que, portanto, de forma prática, é irrelevante ressaltarmos a “cor” do cientista,
pois tal avanço científico foi feito por um humano para melhorar ou facilitar a vida da
humanidade como um todo. No entanto, diante de questionamentos preconceituosos contra
os negros, vinculados de forma freqüente na internet, entende-se ser importante ressaltar a
relevância da produção científica dos negros. Sendo assim, este trabalho pretende responder
as seguintes indagações: É relevante saber a origem racial de um cientista? Se sim, qual o grau
de conhecimento das pessoas com relação à produção científica feita pelos negros?
REFERÊNCIAS:
BRASIL. Casa Civil: Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 12.990 de 9 de junho de 2014.
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. Petropolis: Editora
Vozes, 2009.
GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Editora Atlas S.A. 2010.
GUIMARÃES, Antônio Alfredo. Racismo e Anti-Racismo no Brasil. Revista Novos Estudos.
Brasilia: Editora CEBRAP, Novembro de 1995. N º 43. Pp 26-44.

O JOGO DA VIRTÚ: O PENSAMENTO POLÍTICO DE NICOLAU MAQUIAVEL
ORIENTADOR: Eduardo Martinelli Leal.
AUTORES: Jackson Souza Dias e Álvaro Silva Castilho de Souza.
JUSTIFICATIVA: O jogo da virtú possibilitará uma melhor compreensão do contexto e das
estratégias políticas presentes na obra “O Príncipe”, de Nicolau Maquiavel (1469-1527). As
lições históricas presentes no livro são muitas vezes de difícil compreensão em decorrência do
distanciamento do leitor em relação aos eventos descritos, o que dificulta a compreensão
sobre as virtudes que Maquiavel julgou na época serem necessárias aos príncipes na conquista
de novos territórios. O estudo da obra de Maquiavel se insere tanto nas disciplinas de Filosofia
quanto Sociologia no Ensino Médio. A vantagem de estudar e incentivar o estudo deste livro
está na capacidade que ele tem de demonstrar, de maneira racional, as estratégias presentes
no funcionamento da política e permitir aos estudantes pensar na política como um conjunto
de interesses entre distintos grupos.
OBJETIVO(S): Explorar as mecânicas e metodologias que os jogos de tabuleiro podem
proporcionar para o aprendizado de múltiplas áreas do conhecimento, adaptando-as para a
compreensão das virtudes políticas do livro “O Príncipe”.
METODOLOGIA: Após a leitura do livro “o Príncipe” buscaremos adaptar, através da
compreensão dos aspectos sociais da época e dos conceitos e estratégias políticas do livro, um
jogo de tabuleiro com a finalidade de criar as condições para o desenvolvimento prático das
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ações políticas. O jogo consiste em uma partida de dois a oito jogadores no qual cada jogador
possuirá um objetivo secreto que será sorteado no início da partida. Esse objetivo poderá ir de
dominar todo o mapa, destruir príncipes ou principados, estabelecer um estado de jogo
(manter paz, ordem, guerra e etc). Cada jogador escolherá aleatoriamente um personagem e
cada personagem terá uma virtú que dará efeitos distintos para o jogador. Virtú, segundo
Maquiavel, seriam as qualidades necessárias para a manutenção do poder do príncipe. O jogo
possuirá um mapa com várias áreas e cada área com recursos diferentes. Os recursos serão
divididos em pedra, madeira, comida e ouro (esses materiais podem ser usados em construção
de muralhas, como moeda de troca entre jogadores e no pagamento de ações) e também
possuirão diferenças em biomas que farão efeito nas jogadas. Após a confecção, testaremos o
jogo e o refinaremos para que os jogadores tenham uma melhor experiência para jogá-lo.
PROBLEMA: Como desenvolver um jogo que auxilie na compreensão do pensamento político
de Nicolau Maquiavel?
REFERÊNCIAS:
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: O Jogo Como Elemento da Cultura. São Paulo: Perspectiva,
1990.
MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe (Trad. Antonio Caruccio-Caporale). São Paulo: L&PM Editores:
Porto Alegre, 2011.
SADEK, Maria Tereza. Nicolau Maquiavel: o cidadão sem fortuna, o intelectual de virtù. In:
WEFFORT, Franciso (Org). Os Clássicos da Política. São Paulo: Atica, 1991.

UMA TRAJETÓRIA DE 80 ANOS: O ORFANATO BIDART COMO REFLEXO DA HISTÓRIA,
CRENÇAS E COSTUMES DA SOCIEDADE BAJEENSE
ORIENTADORA: Alissandra Hampel.
AUTOR: Luiz Miguel Saes Moraes.
JUSTIFICATIVA: O interesse pelo projeto surgiu em 2010, quando o autor da pesquisa, ao
ingressar na Fundação Bidart, deparou-se com sua sede quase centenária, ambientes e
documentos históricos. Ainda que o lugar guardasse registros do passado, sua história era
desconhecida da comunidade, que não sentia vínculo com a Instituição. Desde então, iniciouse a pesquisa nos arquivos, aliada a entrevistas com descendentes dos fundadores da escola,
alunos, professores e funcionários antigos. Depois de concluir o ensino fundamental, o
pesquisador permaneceu voluntário na biblioteca da instituição. A partir desse contato com a
comunidade escolar, percebeu-se que a existência de um projeto de pesquisa voltado para a
História da Fundação seria relevante para eles, uma vez que possibilitaria conhecer o ambiente
em que se inserem. Ao tempo que a comunidade da escola é beneficiada com a pesquisa, não
só esta, mas também a cidade como um todo, que tem na Fundação Bidart um recorte da
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própria história. Somado a isso, o ano de 2016 mostra-se favorável para a divulgação da
trajetória da Fundação, já que a mesma celebra seus 80 anos de criação. Ao falar do estudo
sobre instituições escolares, Gatti afirma que estes estão voltados á “apreensão daqueles
elementos que conferem identidade à instituição educacional, ou seja, daquilo que lhe confere
um sentido único no cenário social do qual fez ou ainda faz parte, mesmo que ela tenha se
transformado no decorrer dos tempos.” (GATTI JUNIOR, 2002, p. 20). Na mesma linha,
compreendemos que estudar esta instituição deve valorizar os pontos de sua trajetória que lhe
conferiram um papel singular para a cidade, ao mesmo tempo que sai da história local para
oportunizar o entendimento de um contexto histórico, pois se cruza com práticas educativas,
leis e épocas que interferiram na História da Educação Brasileira.
OBJETIVO(S): Objetivo Geral: Expor a sociedade em geral a trajetória da Fundação Bidart, a fim
de que ela seja reconhecida como uma ferramenta para interpretar a história da cidade de
Bagé-RS, através da história, crenças e costumes de sua população. Objetivos Específicos:
Organizar o Histórico da Fundação Bidart; Auxiliar na preservação e organização dos arquivos
da Escola; Divulgar a História da Instituição dentro e fora da mesma; Salvaguardar objetos de
interesse histórico para a instituição.
METODOLOGIA: Pesquisa de cunho qualitativo, baseou-se em análise documental dos
arquivos existentes na instituição estudada, tais como livro de registros de asiladas, relatórios
anuais da Congregação, livros de atas e outros. Ainda na parte documental, conta com análise
de jornais de época do Arquivo Público Municipal. Utilizando-se do recurso da oralidade, foram
feitas entrevistas com descendentes dos fundadores da escola, ex-alunos, ex-professores e
funcionários da instituição. A importância destes relatos faz com que a trajetória da instituição
transcenda os registros documentais para desvendar as memórias afetivas dos envolvidos com
o objeto de estudo. No que tange à divulgação da história do local, foram realizadas parcerias
com professores da instituição e exposição de objetos de valor histórico para a Fundação.
PROBLEMA: As instituições escolares podem ser encaradas como uma importante ferramenta
para a compreensão da constituição de uma sociedade. Em Bagé-RS, existem diversas casas
educativas que contam as transformações na Educação e na própria cidade em diferentes
épocas. A Fundação Orfanato Bidart, atualmente escola municipal, foi criada em 29 de
novembro de 1936 a partir do legado de Martin e Manoela Bidart. Os herdeiros do casal foram
incumbidos de criar a Instituição, entregando-a á administração de religiosas católicas. Em
2016 a Fundação completa 80 anos, ressaltando a necessidade de um estudo sobre a mesma,
vislumbrando sua interferência na cidade em que está inserida. Nesta compreensão,
desenvolvemos a pesquisa a partir do seguinte questionamento: A Fundação Bidart pode ser
um objeto para a compreensão da história, crenças e costumes da sociedade bajeense?
REFERÊNCIAS:
BICA, Alessandro et al. O jornal “O Dever”: um espaço de múltiplos olhares para história da
educação de Bagé. In: CBHE – CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÒRIA DA EDUCAÇÃO, 5, 2008.
CBHE – O ensino e a Pesquisa em História da Educação, Aracaju: UFS/UNIT, 2008. p. 1-11.
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FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 41. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.
JÚNIOR, D. G. Apontamentos sobre a Pesquisa Histórico-Educacional no Campo das
Instituições Escolares. Cadernos de História da Educação. V. 1, n 1, jan/dez 2002 (disponível
em http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/302/299)
KOSSOY, Boris. Fotografia e História. 2. ed. Ver. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001.
MARCÍLIO, M. L. A roda dos expostos e a criança abandonada na História do Brasil (17261950). In: FREITAS, M. C. História Social da Infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2006. P. 74
REIS, Jorge – Apontamentos Históricos e Estatísticos de Bagé. 1911.
SALIS, Eurico – História de Bagé. Porto Alegre: Editora O Globo, 1955.
VANTI, Elisa dos Santos. Lições de infância: reflexões sobre a História da Educação Infantil.
Pelotas: Seiva Publicações, 2004.
VEIGA, Cyntia – História da Educação. Editora Ática. 2007.
WERLE, Flávia Obino Corrêa. Colégios Femininos: identidade, história institucional e gênero. In:
Revista de Educação, Campinas, n. 10, p. 116-125. jun. 2001.

O PAPEL DO GYMNASIO SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA NA EDUCAÇÃO
EM BAGÉ NO INÍCIO DO SÉCULO XX
ORIENTADORES: Alissandra Hampel e Jorge André Nogueira Alves.
AUTORES: Luiz Miguel Saes Moraes e João Victor Ehlers Machado.
JUSTIFICATIVA: A quantidade de instituições escolares em Bagé-RS torna o setor Educacional
uma peça importante para a História da cidade. Assim, verificamos a necessidade de estuda-la
a partir de uma instituição específica, abrindo-se diante de nós variados caminhos para a
investigação. Analisando individualmente as instituições, percebemos a relevância do Colégio
Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, um dos mais tradicionais colégios locais e o “primeiro
ginásio da fronteira”. O Colégio Auxiliadora foi fundado em 1904 pela Congregação Salesiana
de Dom Bosco. Oferecia curso secundário e ginasial, sendo a oportunidade de continuação dos
estudos dos estudantes bajeenses, que até então só encontravam um Ginásio e,
consequentemente, o acesso ao ensino superior em grandes cidades. Porém, a interferência
salesiana em Bagé ultrapassa o Colégio Auxiliadora, chegando a atividades escolares nas
localidades mais distantes como a zona. Os sacerdotes abriram colégios paroquiais e oratórios
festivos nas comunidades, sendo muitas vezes o único acesso à educação, já que o Estado não
abria escolas naqueles locais. Sendo o Colégio Auxiliadora uma instituição centenária, fez-se
necessário um recorte histórico pois “quando se toma a decisão de pesquisar a história de uma
instituição escolar, o condicionante inicial que se põe é o da temporalidade (..) Acaba-se com
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frequência tendo que priorizar um determinado período da história da instituição”(SAFELICE,
2007, p. 76). A época estudada compreende as primeiras décadas do Século XX, pois estas
concentram as primeiras iniciativas que modificaram a Educação em Bagé, como a criação do
Regulamento das Escolas Públicas Municipais, a criação dos Colégios Auxiliadora e Espírito
Santo, inauguração da Praça de Desportos e a municipalização do Conservatório de Música.
Percebemos, dessa maneira, que é pertinente estudar esta instituição na época determinada.
OBJETIVO: O presente estudo visa analisar as transformações ocorridas no setor educacional
bajeense no início do século XX, dando enfoque a interferência da Congregação Salesiana
nesse processo, a partir de seu trabalho religioso, social e educativo.
METODOLOGIA: A pesquisa baseou-se na análise documental, concentrando-se
primeiramente no estudo sobre a História da Educação no Brasil; em um segundo momento,
consulta a livros e portais eletrônicos que tratassem sobre a história da Congregação Salesiana
de Dom Bosco, suas obras no Brasil e Rio Grande do Sul. Dando seguimento, demos prioridade
a livros relacionados à História do Colégio Auxiliadora e Bagé-RS, investigando notícias
relacionadas ao objeto de pesquisa contidas nos jornais antigos do Arquivo Público Municipal,
acervo do Museu Dom Diogo de Souza e coleções particulares.
PROBLEMA: Dentre os muitos assuntos possíveis de serem estudados pela História, a trajetória
da Educação mostra-se muito abrangente, pois engloba costumes e tradições, modos de
pensar e valores da sociedade na qual está inserida. Nesse sentido e pela preferência dos
autores pela história de Bagé-RS, surgiu o interesse por estudar a Educação na cidade de Bagé
que conta, atualmente, com 43 escolas municipais, 23 escolas estaduais, 4 escolas particulares,
3 universidades, IFSul, instituto municipal de artes e diversas casas de cursos. Em um cenário
de tantas instituições escolares, verificamos que o Gymnasio Nossa Senhora Auxiliadora, por
ser o primeiro grande colégio da fronteira gaúcha tem potencial para estudarmos a História da
Educação em Bagé. Embasamos nossa pesquisa no seguinte questionamento: De que maneira
a criação do Gymnasio Nossa Senhora Auxiliadora insere-se nas transformações educacionais
em Bagé-RS no início do século XX?
REFERÊNCIAS:
A OBRA salesiana no Brasil no seu cincoentenário: 1883-1933. São Paulo: Escolas Prof. do
Lyceu Coração de Jesus, 1933.
AZZI, Riolando. Os salesianos no Brasil: à luz da história. São Paulo: Salesiana Dom Bosco, 1983.
BROCARDO, Pietro. Dom Bosco: profundamente homem - profundamente santo. Pedro
Brocardo; traduzido por Antônio Lages de Magalhães; revisão por Antônio da Silva Ferreira.
São Paulo: Salesiana Dom Bosco, 1986.
CASASANTA, Mario. Dom Bosco educador: um mestre velho da escola nova. Niteroi: Escolas
Profissionais Salesianas, 1934.
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JOÃO BOSCO, Santo (1815-1888). Regulamento das casas da sociedade de S. Francisco de
Sales: (para os alumnos). Dom Bosco. São Paulo: Escolas Prof. do Lyceu Coração de Jesus,
1931.
JÚNIOR, D. G. Apontamentos sobre a Pesquisa Histórico-Educacional no Campo das
Instituições Escolares. Cadernos de História da Educação. V. 1, n 1, jan/dez 2002 (disponível
em http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/302/299
MARTINS, Tarcísio Luís Brasil. Cem anos com a rainha: 1904-2004: centenário da presença
salesiana em Bagé - RS. Porto Alegre: Inspetoria Salesiana São Pio X, 2004.
PESAVENTO, Sandra – História do Rio Grande do Sul. Editora O Globo. 1983. REIS, Jorge –
Apontamentos Históricos e Estatísticos de Bagé. 1911.
ROTHERMUND, Harry – A História de Bagé do Século Passado. Academia Bageense de Letras.
1981.
SAFELICE, Jorge Luís. História das Instituições escolares. In: NASCIMENTO, Isabel Moura et al.
Instituições Escolares no Brasil: conceito e reconstrução histórica. Campinas: Autores
Associados: HISTEDBR; Sorocaba: UNISO, Ponta Grossa: UEPG, 2007 SALIS, Eurico – História de
Bagé. Porto Alegre: Editora O Globo, 1955.
VEIGA, Cyntia – História da Educação. Editora Ática. 2007.

ENTORPECER – UM DEBATE SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL PELOS INDIVÍDUOS DO
CAMPUS CAMAQUÃ
ORIENTADORES: Gabriel Rockenbach Almeida, Claudiani Jaskulski e Manoela Fernandes.
AUTORAS: Juliana Nunes Waskow e Thayline Damasio da Costa.
JUSTIFICATIVA: É considerada droga lícita uma substância natural ou sintética com a
capacidade de alterar o comportamento do individuo e que tem produção, distribuição e
consumo permitidos por lei. Apesar de liberada, pode ser uma ameaça à saúde, bem como
causar dependência aos usuários. O consumo de drogas ilícitas por adolescentes, como a
maconha e a cocaína, é relativamente baixo quando comparado ao uso das drogas lícitas como
o álcool e o tabaco (GALDURÓZ ET AL., 1997). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS,
1997) a incidência de problemas de saúde como consequência do uso abusivo de drogas lícitas
é maior que o das ilícitas, isso ocorre devido ao baixo custo e fácil acesso daquelas no
mercado. Em relação ao álcool, no Brasil, a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18
anos é proibida pelo artigo 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), e pela
Lei das Contravenções Penais, artigo 63. Porém, em alguns lugares essa lei costuma ser
infringida, como no caso de adolescentes que adquirem bebida com a ajuda de amigos
maiores ou até mesmo familiares. Apesar de proibido para menores, o álcool é consumido por
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adolescentes cada vez mais jovens, pois provoca a sensação de segurança e desinibição. Além
disso, nessa fase, os indivíduos sentem a necessidade de pertencer a grupos com os quais se
identificam e acabam adotando comportamentos inadequados que trazem prejuízos,
principalmente, para sua saúde. Neste momento, surgem conflitos familiares, pois o jovem
busca sua independência adquirindo, muitas vezes, comportamentos extremos. De acordo
com Strauch et al. (2010) o consumo antes dos 16 anos aumenta significativamente o risco de
alcoolismo na idade adulta em ambos os sexos. Segundo Galduróz et al. (1997), atualmente, o
álcool é a droga mais consumida em todo o mundo.
OBJETIVO(S): O objetivo desta pesquisa é identificar e quantificar o consumo de álcool pelos
indivíduos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, Campus
Camaquã, com o intuito de realizar uma atividade de conscientização entre todos no Papo
Entorpecente.
METODOLOGIA: A pesquisa será realizada através da aplicação de um questionário elaborado
com embasamento teórico. O mesmo será objetivo, não identificado, aplicado em pelo menos
51% dos indivíduos do IFsul Campus Camaquã de forma voluntária. Após a aplicação do
questionário e análise dos resultados, pretende-se realizar um encontro no câmpus para um
seminário intitulado Papo Entorpecente com exposição dos resultados e debate sobre o tema.
PROBLEMA: O elevado consumo de álcool na adolescência pode ser a causa ou a consequência
de problemas familiares, acadêmicos e de saúde para os jovens.
REFERÊNCIAS:
BOUER J. e ITURRUSGARAI A. Álcool, cigarro e drogas Editora Panda Books 2004.
CAVALCANTE ET AL. ADOLESCÊNCIA, ÁLCOOL E DROGAS: UMA REVISÃO NA PERSPECTIVA DA
PROMOÇÃO DA SAÚDE 2008 disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ean/v12n3/v12n3a24
acessado em 03 de junho de 2016.
Organização Mundial da Saúde (OMS)1997 BRASIL, Lei 8.069/90. Artigo 243, do Estatuto da
Criança e do Adolescente. BRASIL, Lei 3688/41. Artigo 63 Contravenções Penais.

PENÉLOPE NO TEAR: ESTUDOS DA PRODUÇÃO FEMININA NA LITERATURA LATINOAMERICANA CONTEMPORÂNEA
ORIENTADORES: Giliard Ávila Barbosa e Ânderson dos Santos Ritta.
AUTORES: Talia Vargas Vieira, Laura Reinaldo Führ e Inácio Tuchtenhagen Mattos.
JUSTIFICATIVA: Percebendo que, nos materiais didáticos de Língua Espanhola, o pouco espaço
concedido à Literatura é um espaço majoritariamente masculino e centrado em países
bastante específicos (como Argentina, Colômbia, México e Espanha) e que, mesmo havendo
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uma maior dedicação à demonstração de aspectos políticos e culturais desses países, o espaço
concedido à literatura feminina é mínimo, posto que se destacam apenas escritores homens e
premiados – como Neruda, García Márquez e Borges – questiona-se o porquê de a mulher não
se fazer presente nas discussões dessa literatura: seria por que quase não há mulheres na
literatura latinoamericana? Elas realmente não se fazem presentes na escrita ou isso se deve a
um apagamento do feminino na crítica literária, que acaba relegado à reificação, passível de
representação apenas nas ficções? Ao crer que o não-espaço da mulher nessa literatura ocorra
devido a certo apagamento por parte da crítica, cremos no que nos diz Beauvoir (2009) a
respeito do espaço feminino na ficção: falando dos mitos, ela aponta o apagamento da mulher
desde a Antiguidade, quando é o homem quem age e cabem, à mulher, apenas papeis de
passividade. É na esteira desse pensamento que tem se desenvolvido os estudos literários
sobre o feminino, passando tanto pela representação fictícia da mulher quanto pela sua
atividade enquanto escritora. Pensando a partir dessas proposições, o trabalho – já em
andamento, mas longe de sua conclusão, dado o vasto corpus com que trabalhamos mesmo a
partir de um recorte - além de representativo para os estudos latino-americanos no Brasil, visa
impactar a sociedade acadêmica e externa ao campus, promovendo uma renovação cultural
questionadora e reflexiva, além de uma prática de sala de aula em que o progresso no
aprendizado da língua espanhola possa estar acompanhado de uma intervenção atuante da
literatura produzida por mulheres.
OBJETIVO(S): Promover a reflexão e a discussão sobre a literatura latino-americana produzida
por mulheres na contemporaneidade, oferecendo tanto à comunidade acadêmica quanto à
comunidade externa a possibilidade de ampliação da discussão sobre o papel da mulher na
sociedade, bem como uma maior inserção dos alunos nos debates teóricos e literários que
compõem as múltiplas culturas que se relacionam com a língua estrangeira estudada em sala
de aula, aprofundando o contato desses estudantes com nossas culturas irmãs através da
criação de um dicionário de autoras latino-americanas contemporâneas e das pesquisas que,
dessa ferramenta, decorrerão. Nesse sentido, são objetivos específicos deste projeto: a) fazer
um levantamento bibliográfico das obras latino-americanas produzidas por mulheres nos
últimos cinquenta anos; b)discutir teoricamente as literaturas de expressão feminina; c) ler,
analisar e discutir as obras de autoria feminina produzidas no período supracitado, enfocando,
neste primeiro momento, a produção poética contemporânea; d) construir verbetes a respeito
de cada uma das autoras investigadas, bem como análises de suas obras; e)criar e publicar um
Dicionário Online de Autoras da Literatura Latino-americana Contemporânea; f) divulgar os
resultados obtidos com o projeto.
METODOLOGIA: Com as pesquisas já em andamento desde o ano anterior e novos integrantes
se inserindo no grupo, estão sendo realizados, neste momento, seminários de apresentação e
discussão dos textos teóricos lidos até então, a fim de minimamente aproximar os novos
pesquisadores das discussões já desenvolvidas no seio do grupo. Nesses encontros, são
discutidas sobretudo as leituras relacionadas ao fazer poético (Jorge Luis Borges, Octavio Paz)
e à escrita feminina (Simone de Beauvoir, Rachel DuPlessis, Ellen Douglass, Zahidé Muzart) que
discutimos durante 2015. Além disso, os alunos que estão no projeto há mais tempo têm
apresentado seus resultados parciais e os procedimentos de pesquisa que embasaram seu
trabalho até então, sempre no sentido de familiarizar os novos companheiros de investigação.
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A partir disso, reestruturamos os encontros do grupo de pesquisa em dois ramos de
atividades: apresentações quinzenais de resultados parciais das leituras realizadas pelos alunos
do grupo, com exposição das descobertas acerca de uma das autoras estudadas no mês, e
discussão de leituras teóricas relacionadas aos interesses da pesquisa. Além disso, ocorrem
reuniões individuais para atendimento às necessidades individuais dos pesquisadores
envolvidos. A partir dos encontros e das discussões estabelecidos, cada aluno se dedica à
construção do verbete de seu autor escolhido, para a constituição do dicionário, que está
sendo elaborado por um aluno do curso técnico em Informática, orientado por um professor
da área. Pretende-se que esse Dicionário Online sirva de consulta a toda a comunidade
acadêmica, seja ela interna ou externa ao Instituto e, por isso, a atualização e manutenção do
site com o Dicionário será constante e servirá de embasamento para relatórios e elaboração
de trabalhos futuros.
PROBLEMA: O projeto de pesquisa “Penélope no tear: estudos da produção feminina na
literatura latino-americana contemporânea” nasceu da perceptível necessidade, por parte da
comunidade acadêmica e externa locais, de um aprofundamento na discussão de temas
socioculturais contemporâneos, como o é a condição da mulher em sociedade, e, no caso de
alguns alunos, no conhecimento da língua espanhola, uma vez que nosso campus oferta
apenas um ano da disciplina que se refere ao idioma, o que impossibilita um estudo mais
detalhado das estruturas da língua e dos contextos socioculturais em que ela se insere.
Ademais, a investigação decorre de uma reflexão crítica a respeito do papel da Literatura no
ensino da Língua Estrangeira, bem como do espaço dado à mulher nessa Literatura outra.
REFERÊNCIAS:
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. ______. O espaço literário.
Rio de Janeiro: Rocco, 2011. ______. O livro por vir. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
BORGES, Jorge Luís. Esse ofício do verso. São Paulo: Cia. das Letras, 2000.
BUTLER, Judith. Gender Trouble: Feminist and the Subversion of Identity. New York: Routledge,
1990.
CAMPELLO, Eliane T. A. O Künstlerroman de autoria feminina de autoria feminina: a poética da
artista em Atwood, Tyler, Piñon e Valenzuela. Rio Grande: FURG, 2003.
CASTELLO BRANCO, Lúcia. A traição de Penélope. 2 ed. São Paulo: Annablume, 1994.
DOUGLASS, Ellen H. Para uma mitologia feminista do século XX. In: Organon, 16/1989. p.26-33
DUPLESSIS, Rachel Blau. Writing beyond the Ending: Narrative Strategies of Twentieth-Century
Women Writers. Bloomington: Indiana University Press, 1985.
MUZART, Zahidé. Feminismo e literatura ou quando a mulher começou a falar. In: MOREIRA,
Maria Eunice (org.). Histórias da Literatura: teorias, temas e autores. Porto Alegre: Mercado
Aberto, 2003. p. 261-275.
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PAZ, Octavio. El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica, 1995.

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA VIDA DOS JOVENS
ORIENTADOR: Vinicius Silveira Borba.
AUTORAS: Eduarda Soares Serpa Camboim, Giovana Cervi Fernandes e Ariana Anjolin Lara.
JUSTIFICATIVA: Muitas vezes, somos persuadidos a pensarmos ou agirmos de determinada
maneira devido ao poder de influência exercido pelas mídias sobre a percepção social dos
fatos noticiados. Na juventude, essa influência é ainda maior por ser o período em que mais
buscamos referências para nossa formação. Absorvemos essas concepções ao assistirmos
televisão ou até mesmo quando acessamos a internet, e de forma inconsciente tomamos a
opinião desses meios como a nossa. Baseamo-nos na observação sobre atos e
comportamentos dos jovens em relação a destaques enfatizados pela mídia, uma vez que
estes possuem a capacidade de influenciar o telespectador, tornando-os vulneráveis em
relação a suas opiniões. De acordo com Conti (2008), apenas 5% dos jovens acham que a TV
influência, usando como argumento que seus consumismos e afins sobre suas escolhasprovêm
de suas próprias vontades. No entanto, à mídia é o maior difusor de informações, abrangendo
diversos meios que, por sua vez, determinaram padrões, nos quais os jovens em grande
maioria procuram seguir, assim, sendo a maior fonte para suas percepções, idealizações e
escolhas. Com isso, entende-se ser relevante tratarmos desse tema para contribuirmos com a
construção de uma sociedade menos influenciável e mais pensante. Afinal, a facilidade de
acesso à informação teoricamente nos deixariam mais hábeis a distinguir o certo do errado?
Ou nos vulnerabiliza ainda mais em relação aos assuntos tratados? Diante dessas questões,
entendemos ser relevante tratarmos da influencia das mídias na vida dos jovens.
OBJETIVO(S): O objetivo deste projeto de pesquisa é analisar o quanto a mídia pode
influenciar a formação de opinião dos jovens entre 15 e 18 anos, e entender como a
especulação e a facilidade de acesso a informações podem influenciar nessa formação.
METODOLOGIA: Será uma pesquisa científica, onde primeiramente faremos uma revisão
bibliográfica para definir os termos e conceitos que envolvem o assunto e o problema em
questão. Buscando saber a influência da mídia na formação de opiniões, usaremos além da
revisão de leitura, o método exploratório que, de acordo com Gil (2010) é aquela desenvolvida
a partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos. Ainda, será
realizado um estudo de campo para coletar informações de um público alvo formado por
estudantes de escolas de ensino médio na cidade de Charqueadas, assim adquirimos maior
conhecimento sobre o assunto e capacidade de formular hipóteses. A coleta de dados
primários do estudo de campo irá consistir em verificar as mídias utilizadas pelos jovens, bem
como, analisar como diferentes formas de expor um determinado assunto pode influenciar a
opinião dos jovens. No tocante aos instrumentos de pesquisa, as informações serão coletadas
através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, tendo como instrumento de pesquisa
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questionários e entrevistas, em um site HTML, fazendo uma versão online com os resultados
obtidos no decorrer da pesquisa. Os dados serão compilados em uma planilha do Excel e
apresentadas através de gráficos e descrições de relatos. Tais informações serão expostas no
site de divulgação e informação acerca do tema, elaborado pelos pesquisadores.
PROBLEMA: Através de referência e percepções notamos o quão estamos influenciados pela
mídia e padrões impostos por esta, como apresentado por Pereira (2010) essa influência afeta
a formação de nossa identidade, e acaba por alterar e enfraquecer a nossa autonomia,
deixando-nos, de maneira despercebida, alienados pela mídia. Não há mais originalidade no
comportamento dos adolescentes e sim um enfraquecimento de personalidade, utilizando a
cópia daquilo que é mostrado pela mídia (Machado, 2015). Diante desse panorama descrito,
este projeto de pesquisa pretende responder a seguinte questão de pesquisa: De que maneira
a mídia pode influenciar os jovens hoje em dia?
REFERÊNCIAS:
CONTI, Maria Aparecida. A mídia e o corpo: o que o jovem tem a dizer? Scielo, 2008.
GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Editora Atlas S.A. 2010.
MACHADO, Diego. A fama e a influência da mídia na felicidade dos jovens, 2015;
PEREIRA, Adriano. A Influência da mídia na vida dos adolescentes. Relações entre estética,
consumismo e as psicopatologias. EFDeportes.com, Revista Digital, 2010.
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ENSINO TÉCNICO
ENGENHARIAS

PLATAFORMA DIDÁTICA DE APRENDIZADO EM BRAILLE
ORIENTADORES: Leandro Câmara Noronha e Tiago Baptista Noronha.
AUTORES: Natany Goularte Salgado Freitas, Thaís MIlena Freitas de Almeida e Leandro Miller
Grala.
JUSTIFICATIVA: Pensando em desenvolver uma ferramenta de auxílio para o processo de
alfabetização de pessoas portadoras da deficiência, nos mobilizamos a elaborar uma
plataforma capaz de identificar caracteres e convertê-los em símbolos Braille. Essa plataforma
beneficiará a aprendizagem de pessoas com deficiência visual que procuram sociedade por
meio do conhecimento do Braille.
OBJETIVO(S): O projeto tem como objetivo principal, desenvolver uma plataforma didática
capaz de ajudar na alfabetização de pessoas com deficiência visual. Visamos que a plataforma
seja capaz de ajudar não só as pessoas que nasceram cegas e que acabam tendo maior
facilidade por ter seus sentidos aguçados, mas também aqueles que tornaram-se cegos no
decorrer da vida e que acabam tendo maior dificuldade por ter que se adaptar à uma nova
condição de leitura.
METODOLOGIA: Dividimos o projeto em várias etapas para facilitar seu entendimento: I.
Estudo sobre os símbolos Braille Será realizada uma pesquisa sobre os símbolos, podendo
assim conhecer e aprender para que seja possível o desenvolvimento da plataforma. II. Estudo
sobre os métodos de ensino do Braille Será realizada uma pesquisa bibliográfica para que
possamos conhecer os mais diversos métodos de aprendizado, desde os primeiros até os mais
recentes. III. Estudo da Programação para Arduino Para que seja possível a elevação dos pinos,
gerando os pontos, será necessária uma programação que acione os pinos referentes ao
caractere digitado no computador. IV. Desenvolvimento do protótipo Construção de todos os
elementos mecânicos da plataforma, tais como pinos de elevação, sistema de deslocamento
para formar o caractere Braille e todo o aparato mecânico. O funcionamento se dará através
da conversão de caracteres em símbolos Braille. Isso acontecerá de tal forma que um
computador receberá um caractere de cada vez, reconhecerá e passará através do Arduino
para o dispositivo que baseia- se em uma “caixa” onde haverá seis pontos, distribuídos em
duas colunas com três pinos cada, necessários na formação e representação dos símbolos
Braille de cada caractere recebido. A formação destes pontos relevantes acontecerá por meio
da elevação de pinos que será possível através de uma programação no Arduino e uma
estrutura mecânica. V. Geração de documentos para reprodução A partir do projeto finalizado
pretendendo gerar documentos do mesmo para que o protótipo possa ser reproduzido em
maior escala de fabricação, dessa forma atingindo um público maior. Assim ajudando o
máximo de pessoas portadoras dessa deficiência a alfabetizar-se.

92

Charqueadas, RS, outubro de 2016.
Coordenadoria de Pesquisa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

ANAIS DA X MOCITEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSul – Câmpus Charqueadas
PROBLEMA: Somente no Brasil há em torno 1,1 milhão de pessoas cegas. Ao pesquisarmos
sobre tal assunto, acabamos por encontrar grande variedade de métodos de aprendizagem,
porém, a dificuldade é encontrada na hora de aprender o sistema Braille para que ele possa
ser usado em alguns desses métodos citados acima.
REFERÊNCIAS:
Emily Upton, Como o Braille foi inventado. Disponível em: <http://gizmodo.uol.com.br/>.
Acesso em: 07/04/2016.
Renata Costa, Como funciona o sistema Braille?. Disponível em:
<http://revistaescola.abril.com.br/>. Acesso em: 07/04/2016.
Portal Brasil, Braile aumenta inclusão de cegos na sociedade. Disponível em:
<http://www.brasil.gov.br/>. Acesso em: 10/04/2016.
Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Dia Mundial da Visão: 8 de outubro de 2009. Disponível
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SMARTLEG - PRÓTESE TRANSFEMORAL INTELIGENTE
ORIENTADORES: Matias de Angelis Korb, Paulo Ricardo Böesch Júnior e Diego Afonso da Silva
Lima.
AUTORES: Luciano Sampaio da Silva, Arthur de Freitas e Precht e Leonardo Azzi Martins.
JUSTIFICATIVA: Com o processo de protetização, o indivíduo que usa uma prótese
transfemoral volta a caminhar sem a necessidade de apoio. Ao adaptar-se, pode retornar ao
seu papel social e produtivo na sociedade, retomando sua habilidade de executar tarefas
simples do dia a dia e, como consequência, pode melhorar sua autoestima. Em geral, espera-se
que a protetização de um deficiente físico com uma prótese ativa e de tecnologia biônica, gere
um grande impacto na sua qualidade de vida em relação à sua situação anterior, pois
atualmente esta é a tecnologia de prótese que reproduz com maior eficiência a locomoção
humana. As próteses ativas proporcionam que seus usuários se aproximem cada vez mais do
movimento real de locomoção humana. Seus sistemas motorizados e microcontrolados atuam
de acordo com o ciclo de marcha humano por meio de diversos sensores, reduzindo a energia
física e realizando movimentos confortáveis, precisos e seguros. A proposta dos sensores da
prótese SmartLeg serem não-invasivos é considerado um dos fatores de inovação deste
projeto, pois esse recurso oferece maior conforto aos usuários da prótese e diminui a mão de
obra e os custos de manutenção dos dispositivos. A prótese, sendo desenvolvida e fabricada
no país, pode proporcionar o acesso dos amputados transfemorais brasileiros à esta
tecnologia, por meio da diminuição de seu custo de produção/distribuição e de uma
manutenção acessível pelas instituições de reabilitação nacionais. Para isto, os testes dos
protótipos desenvolvidos com pessoas com deficiência se mostram necessários, pois a
participação destas é de extrema importância para que o desenvolvimento da prótese seja
devidamente direcionado ao seu público alvo. Nenhum resultado a respeito das pessoas com
deficiência poderá ser gerado sem plena participação das próprias.
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OBJETIVO(S): O objetivo deste projeto é desenvolver e testar, em parceria com instituições de
reabilitação e voluntários, uma prótese transfemoral ativa, não-invasiva, e de baixo custo,
visando ser um dispositivo biônico ativo na locomoção através de um sistema microcontrolado
que proporcione uma dinâmica semelhante à marcha humana para a execução de tarefas de
locomoção, tais como caminhar, subir e descer escadas e rampas, de forma segura,
confortável e precisa. Concluído o desenvolvimento, visa-se que a prótese SmartLeg seja
disponibilizada às pessoas com deficiência como um produto final, em parceria com as
instituições de reabilitação brasileiras.
METODOLOGIA: O projeto vem há aproximadamente dois anos sendo trabalhado como
projeto de pesquisa e inovação no Câmpus Charqueadas. De acordo seu status de
desenvolvimento, o projeto foi dividido em etapas. As três primeiras etapas foram realizadas
entre os anos de 2014 e 2015. A primeira etapa caracterizou-se como pesquisa bibliográfica, a
segunda etapa caracterizou-se como uma primeira pesquisa experimental e a terceira etapa
consistiu na fabricação do primeiro protótipo de laboratório da prótese, denominado SmartLeg
Alpha. A quarta etapa caracteriza-se pelo desenvolvimento de um protótipo voltado para
testes práticos com amputados transfemorais, denominado SmartLeg Beta. Em primeira
instância, será iniciada uma pesquisa em biomecânica, a qual será importante para definir
diversos aspectos do desenvolvimento do projeto. Em seguida, o desenvolvimento do
protótipo Beta terá início com seus três pilares principais sendo trabalhados paralelamente: a
parte mecânica, a parte eletrônica e a parte de software. Para a mecânica será trabalhado o
projeto CAD do protótipo, fabricação mecânica em torno mecânico, fresadora e CNC,
ajustagem mecânica e operações de bancada. Para a eletrônica, será trabalhado o
desenvolvimento do Sistema Eletrônico Embarcado, da Palmilha Eletrônica, do Data Logger e
por fim a fabricação das placas destes circuitos em PCI. Para a parte do software, será feita a
programação do microcontrolador para aquisição, interpretação e controle do protótipo. Este
trabalho de software será feito em cooperação com o projeto "SmartKernel", o qual faz parte
do "Projeto SmartLeg" como um todo. Após a conclusão e aprovação deste protótipo, serão
feitos testes de desempenho e testes de uso do protótipo Beta com amputados transfemorais
por meio de instituições parceiras. Espera-se que esses testes possam contribuir no
desenvolvimento do protótipo e na construção de sua credibilidade, visando-o como um
produto por meio de uma possível transferência tecnológica.
PROBLEMA: Amputação é o termo utilizado para definir a retirada total ou parcial de um
membro, sendo este um método de tratamento para diversas doenças (Ministério da Saúde,
2013). Segundo Teixeira (2008), entre os níveis de amputações de membro inferior temos a
amputação transfemoral, que é realizada entre a articulação do quadril e o joelho. Dentre a
população de deficientes físicos, o número de pessoas que possuem a falta de um membro ou
parte dele é equivalente a 5,32%. Em 2011, cerca de 94% das amputações realizadas pelo SUS
foram no membro inferior (Ministério da Saúde, 2013). A amputação tranfemoral representa
uma dificuldade maior quando comparada com as amputações abaixo do joelho, pois o
indivíduo perde duas articulações importantes para a realização da marcha: a articulação do
joelho e do tornozelo. O paciente que vive com a perda de um membro a nível transfemoral
enfrenta diversos desafios, tais como exigências para aumentar a energia, problemas de
equilíbrio e de estabilidade (Smith, 2004). Os dispositivos protéticos passivos e semi-ativos têm
diversas limitações, tais como: Exigem um grande gasto de energia por parte de seu usuário,
pois esta é utilizada para atenuar o movimento; são ineficientes em imitar o ciclo de marcha
humano, fundamental para a locomoção; tanto para o mercado quanto para o sistema público
de saúde, essas próteses têm um alto custo; são em grande parte importadas. As próteses
ativas são os dispositivos protéticos que melhor reproduzem o ciclo de marcha humano.
Entretanto, estas despendem de um custo muito alto e por vezes usam sensores que são
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invasivos, tais como eletrodos, despendendo de manutenção periódica. Em 2010, 55,3% da
população de pessoas com deficiência no Brasil ganhava até dois salários mínimos (na época,
um salário mínimo era R$510,00), ou não tinham rendimento algum (Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, 2012).
REFERÊNCIAS:
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretrizes de atenção à pessoa amputada. Secretaria de Atenção à
Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 1. ed. 1. reimp. – Brasília
Ministério da Saúde, 2013.
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Cartilha do Censo 2010 Pessoa com Deficiência. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf>. Acesso em: 11 Ago. 2015.
SMITH, D.G. The Transfemoral Amputation, Part 3: Mastering the Vital Skills. InMotion, v. 14,
Issue 4, jul/ago, 2004.
TEIXEIRA, M. F. A atuação da fisioterapia no paciente com amputação transfemoral unilateral.
1. Ed. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em
<https://www.uva.br/sites/all/themes/uva/files/pdf/A_ATUACAO_DA_FISIOTERAPIA_NO_PAC
IENTE_COM.pdf>. Acesso em 28 Nov. 2014.

ELETROBIKE
ORIENTADOR: André Capellão de Paula.
AUTORES: William Seibel e Eduarda Trott Spohn.
JUSTIFICATIVA: Queríamos um projeto que estivesse interligado com a área da Mecânica.
Tínhamos o interesse de desenvolver algo capaz de carregar celulares, quando conversamos
com o nosso coorientador, Patrese, o qual nos sugeriu que poderíamos utilizar o movimento
de bicicletas, então surgiu a ideia de fazer um gerador que empregue essa forma de energia. A
escolha desse projeto se deu a partir de uma necessidade cada vez mais presente no nosso dia
a dia: uma fonte geradora de energia totalmente sustentável, não poluente e que tenha
capacidade de carregar um celular (equipamento que hoje se tornou indispensável na vida das
pessoas) e/ou, até mesmo, para dar energia e fazer com que o ciclista tenha um farol para
andar com a bicicleta à noite, pois esse gerador será agregado na bicicleta de uso. O gerador
aproveitará a energia mecânica das rodas e transformará em energia elétrica e, importante
informar, esse processo não tem influência nenhuma na dirigibilidade da bicicleta, sendo
assim, não prejudicará o ciclista e nem a mesma. Outros bons motivos para escolhermos esse
projeto é que ele é barato e, também, por termos conhecimento técnico para colocá-lo em
prática, além de que, na cidade de Sapiranga, onde moramos, a população de ciclistas é
razoavelmente grande, com cerca de 40 mil usuários , sendo a população total de 74.985
habitantes . Para concluir, nosso projeto visa, além de utilizar conhecimentos de Mecânica e
de Eletricidade para criar esse gerador, também possibilitar que as pessoas percebam que
podem procurar diferentes maneiras de aproveitar, com um baixo custo, uma energia que
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provavelmente seria desperdiçada e ainda usar meios que façam parte do cotidiano.
Esperamos conseguir concluir esse projeto e mostrar que realmente temos diversas opções
para não ficarmos parados.
OBJETIVO(S): OBJETIVOS GERAIS Construir um dispositivo simples para transformar energia
cinética em energia elétrica por meio do movimento de uma bicicleta e verificar se o protótipo
cumprirá sua função. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1- Aprofundar nossos estudos em Física,
Matemática, Mecânica, Eletricidade e Desenho Assistido por Computador (CAD); 2- Construir
um protótipo; 3- Verificar se o protótipo cumprirá sua função;
METODOLOGIA: O projeto se trata de uma pesquisa tecnológica visando a materialização de
um protótipo, tendo uma abordagem qualitativa, pois o resultado final não pode ser
transformado em números, embora os experimentos sejam quantitativos. A pesquisa é
experimental por se tratar de algo com o qual iremos testar e simular eventos em laboratório,
para somente depois usar em campo, e é uma pesquisa ação, pois resolveremos o problema
de determinado grupo de pessoas. Visa-se construir um protótipo de um aparelho que
transformará a energia mecânica que produzimos ao andar de bicicleta em elétrica (usada
para carregar a bateria de um celular), e testá-lo, para isso utilizaremos os seguintes
instrumentos: dínamo de 6V, filtro capacitivo e 1 metro de fio de cobre paralelo de 2 x 1.50
mm. É sabido através de pesquisas que a bateria dos celulares, em sua maioria, se carrega em
média a 6v. Por isso a escolha dessa especificação para o dínamo. Quando ao filtro capacitivo,
foi escolhido pelo menos custo financeiro em relação com uma bateria e, por apresentar
características satisfatórias para o protótipo. Já o fio de cobre oferece uma resistência elétrica
muito pequena e tem constituição robusta sendo ideal para o projeto. Testes de velocidade:
Nos cálculos utilizaremos a equação vm= d/t (vm= velocidade média; d= distância; t= tempo).
Filtro capacitivo: Para verificar os capacitores, faremos um experimento em que primeiro
mediremos as variações de tensão no protótipo sem o componente capacitivo (conforme
diminuímos e aumentamos a velocidade) com a ajuda de um osciloscópio e depois faremos o
mesmo com as mesmas variações, porém agora, com o capacitor, para podermos visualizar
sua eficácia ou ineficácia. Após conclusões em laboratório, serão feitos testes em condições
reais (in situ), para que se possa comprovar se os dados do laboratório têm precedência em
campo e retroalimentar a pesquisa. Construindo informações ainda mais precisas e concisas
sobre o funcionamento do aparelho.
PROBLEMA: PROBLEMA Como iremos construir um meio alternativo de obtenção de energia
para carregar um celular, utilizando uma bicicleta, que atinja nossos objetivos pleiteados e que
possa ajudar determinado grupo de pessoas que utilizam desses equipamentos.
REFERÊNCIAS: Segundo Viana et al (2012), a energia está presente em nossa vida de diversas
maneiras tanto quando usamos motores, músculos, quando acendemos o queimador de um
fogão, quando nos alimentamos ou mesmo quando nos informamos pela televisão ou nos
jornais, que frequentemente se referem a alguma questão energética no Brasil ou no mundo.
Por tal diversidade, o campo dos estudos energéticos é vasto, cobrindo desde o uso dos
recursos naturais até os aspectos relacionados ao desempenho das modernas tecnologias.
Com isso podemos transformar energia mecânica em energia elétrica, o dínamo é um
equipamento que faz essa transformação, pios dentro dele há solenoides e imãs. Há diversos
estudos que relatam o potencial positivo que atividades físicas regulares tem na saúde dos
indivíduos. Entretanto, parece bastante questionável quanto às informações sobre saúde e
seus determinantes, cada vez mais destacadas no meio acadêmico, estão alcançando a
população geral. Há ainda a se compreender que o conhecimento acerca de um fator não
garantirá automaticamente a mudança de comportamento no indivíduo. Muitas vezes o
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conhecimento, por exemplo, dos benefícios da atividade física para a saúde, não implica um
comportamento ativo em relação aos exercícios físicos. (KNUTH, 2008) Além de proporcionar
um meio alternativo de obtenção de energia, o projeto pretende fazer com que a comunidade
de Sapiranga aumente a carga regular de atividades físicas diárias e com isso, diminuir o
sedentarismo. Das amplas possibilidades de obtenção de energia, nós preferimos utilizar o
dínamo agregado a uma bicicleta, pois além de ser um meio barato e simples, também é
agradável e saudável poder andar de bicicleta e ainda produzir energia nas horas de lazer.

DATA LOGGER AUTOSSUSTENTÁVEL DE BAIXO CUSTO
ORIENTADORES: Tiago Baptista Noronha e Leandro Câmara Noronha.
AUTORES: Matheus Lima, Júnior Homem Henrique e Brenda Karoline Vargas dos Santos.
JUSTIFICATIVA: Diversos são os campos do conhecimento que necessitam coletar dados
climáticos em seus projetos de pesquisa, como exemplo podemos citar as ciências agrícolas,
geografia, biologia, entre outras [1][4]. Grande parte do orçamento desses projeto é
consumido com os dispositivos de coleta e armazenamento desses dados, pois as soluções
encontradas no mercado apresentam elevado custo por conta da extrema exatidão e precisão
de seus instrumentos. Além dos fatores já citados, há uma alta complexidade para o manuseio
e manutenção dos equipamentos similares já desenvolvidos. Este projeto visa reduzir o custo
do dispositivo de coleta de dados através da utilização de técnicas de instrumentação mais
simples, e que embora não sejam tão eficazes quanto as técnicas encontradas em dispositivos
comerciais, sejam suficiente para projetos de certa natureza (e.g. quando o sinal a ser
monitorado varie lentamente). Também facilitar a usabilidade de possíveis usuários com baixo
nível de conhecimento técnico, facilitando o manuseio e manutenção do dispositivo. Também
pretende-se explorar técnicas de alimentação renováveis, como é o caso da energia solar.
Assim, mesmo para projetos que necessitem monitorar sinais por um grande período de
tempo, não será necessário o uso de baterias de alta capacidade e/ou desenvolver uma
eletrônica de baixo consumo de potência. Pretende-se que o material desenvolvido nesta
pesquisa permita que o dispositivo de aquisição e armazenamento de dados seja replicado, de
maneira relativamente simples, para ser aplicado em projetos das mais diversas áreas do
conhecimento. Viabilizando assim a investigação em determinadas áreas e contribuindo para o
progresso da ciência nacional.
OBJETIVO(S): Projetar e desenvolver uma plataforma de coleta de dados (Data Logger) com
acesso remoto via internet, alimentada por energia solar de custo reduzido (quando
comparada com soluções comerciais).
METODOLOGIA: Inicialmente será realizada uma pesquisa sobre as principais técnicas de
instrumentação e os principais problemas encontrados na coleta e armazenamento das
informações. Serão analisados quais problemas podem ser resolvidos por hardware e quais
seriam mais vantajosos de serem resolvidos em software. Será realizado o projeto do
hardware necessário e a confecção das placas de circuito impresso para as etapas de aquisição
dos dados. Como plataforma de desenvolvimento será utilizado um Arduino Mega. Será então
realizada a modelagem de software e organizado como as informações serão armazenadas na
memória não volátil do dispositivo. Para realizar o armazenamento da informação será
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utilizado um módulo de leitura de cartão SD para Arduino. Uma vez tenha sido modelado o
software e definidos os módulos de Hardware a serem utilizados, iniciaremos a etapa de
codificação. O módulo Ethernet SHIELD será utilizado para a comunicação do Datalogger com a
internet. Onde a cada unidade desenvolvida será testada e validada. Assim que todas as etapas
forem testadas e seus erros eliminados será realizado um teste de integração, a fim de
detectar se todos os componentes de sistema estão comunicando-se adequadamente.
Durante as etapas anteriores o sistema será alimentado por meio da rede elétrica, abordagem
que visa isolar problemas de alimentação. Assim que o sistema for testado por completo,
iniciar-se-á a pesquisa por fontes de alimentação renováveis. Pretende-se utilizar placas de
energia solar de baixa custo [5] para alimentar o sistema, então qualquer hardware adicional
que necessitar ser confeccionado será projetado e construído nesta etapa. Assim, que tudo
estiver integrado e testado será desenvolvida documentação para garantir que o projeto possa
ser replicado por grupos de pesquisas que necessitem utilizá-lo.
PROBLEMA: Há viabilidade na construção de um equipamento para armazenamento de dados
climáticos de baixo custo, fácil manutenção e manuseio com qualidade e precisão?
REFERÊNCIAS:
Zhang, C., and J. Zhang. "Current Techniques for Detecting and Monitoring Algal Toxins and
Causative Harmful Algal Blooms." J Environ Anal Chem 2.123 (2015): 2;
Catalogo de produtos da Novus. Disponível em
http://www.novus.com.br/site/default.asp?TroncoID=621808&SecaoID=803220&SubsecaoID=
0;
GUANZIROLI, C. E.; CARDIM, S. E. C. S. Novo Retrato da Agricultura Familiar: O Brasil
Redescoberto. Projeto de Cooperação Técnica INCRA / FAO: Ministério do Desenvolvimento
Agrário. Brasília, 2000;
Revista Galileu. Campo Hackeado. Disponível em
<http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2014/03/campo-hackeado.html>. Data de
acesso: 25/03/2015;
Beyond solar radiation management – the strategic role of low-cost photovoltaics in solar
energy production. DOI:10.1080/14786451.2013.854244 Felix Hermerschmidta, Panayiotis D.
Pouloupatisa, George Partasidesb, Andreas Lizidesb, Stella Hadjiyiannakoub & Stelios A.
Choulisa* pages 211-220.

ACESSÓRIO FUNCIONAL PARA AUXÍLIO NA LOCOMOÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS
ORIENTADORES: Diego Afonso da Silva Lima, Carlos Francisco Soares de Souza e Gustavo
Nascente Igansi.
AUTORES: Bibiana dos Santos Poeta, Gabriel Garcia Viana da Silva e Natália de Sá Colovini
Silveira.
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JUSTIFICATIVA: Um dos grandes desafios dos portadores de deficiência visual é locomover-se
de forma autônoma com segurança, agravado pelo fato de que poucas cidades e
estabelecimentos possuem infraestrutura adequada às suas necessidades. A partir desses
fatos que damos inicio ao projeto, com o intuito de buscar uma nova forma de auxiliar e inovar
a locomoção individual do público alvo.
OBJETIVO(S): O presente projeto tem como objetivo propor um acessório funcional que traga
autonomia e segurança no processo de locomoção de pessoas com deficiências visuais em
ambientes não adaptados às suas necessidades, proporcionando qualidade de vida aos
usuários do protótipo.
METODOLOGIA: Para o desenvolvimento deste projeto, serão utilizadas as melhores práticas
em busca da construção de um protótipo que atenda com satisfação o público alvo, conforme
descritas a seguir: 1. Revisão do estado da arte de soluções para locomoção de pessoas
portadoras de deficiência visual. 2. Levantamento de demandas pessoas portadoras de
deficiência visual que podem ser atendidas pela tecnologia. 3. Criação de modelos de
protótipos para avaliação do público alvo. 4. Levar os modelos criados para avaliação do
público alvo, a fim de obter parâmetros para escolha do modelo a ser utilizado pelo projeto. 5.
Estudo para definição de funcionalidades que podem ser implementadas no modelo proposto
e quais demandas podem ser atendidas. 6. Criação de versões de protótipos funcionais. 7.
Realização de testes de diversas naturezas no protótipo criado, como; testes de aceitação,
testes de funcionalidade, dentre outros. 8. Avaliação do protótipo estável pelo público alvo. 9.
Refinamento do protótipo. 10. Documentação de todo o processo, a fim de permitir que o
projeto seja continuado por qualquer interessado. 11. Publicação dos resultados obtidos
durante todo o desenvolvimento do projeto.
PROBLEMA: Segundo dados de 2015 do IBGE, a deficiência visual atinge 3.6% dos brasileiros,
dos quais 6,6% utilizam algum recurso para auxiliar a locomoção, como bengala articulada ou
cão guia. Isso aponta para um dos principais problemas enfrentados por esta parcela
significativa da população, que é a falta de autonomia na locomoção em locais sem
infraestrutura adequada às suas necessidades, realidade da maioria das ruas e
estabelecimentos das principais cidades do país.
REFERÊNCIAS:
Salles, A. R., Azevedo, U. R., Silva, D. V., Jacyntho, M. D. A., & Silva, M. G. (2015). Sistema
automatizado para locomoção autônoma de deficientes visuais. In Congresso de Tecnologia da
Informação (Vol. 8, No. 1).
DE BARROS VIDAL, Fernanda; DE BRITO ESPINOSA, Pedro; LOMBA, Luiz Fernando Delboni.
Placa de Estimulação Tátil de Auxílio a Deficientes Visuais para Aprendizagem da Assinatura e
do Alfabeto Romano. Anais do Computer on the Beach, p. 540-542, 2015.
de Oliveira, M., Medeiros, L. M., da Fonseca Ziegler, A. C., de Lima, A. L. S., & da Silva, J. S.
(2016). Audiobooks como ferramenta pedagógica na educação inclusiva de deficientes visuais.
Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, 20(1).
Epple, A., Wagner, R., Wojahn, D., & Rodrigues, G. F. (2016). Olho Virtual: criação de um
Objeto de aprendizagem para alunos com deficiência visual do Centro de Atendimento
Educacional Especializado de Panambi/RS. Simpósio de Pesquisa e Desenvolvimento em
Computação, 1(1).
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SISTEMA MECATRÔNICO DE AUXÍLIO A AMPUTADOS
ORIENTADOR: Juliano Costa Machado.
AUTORAS: Gabriela Vanessa de Souza Portella e Marla Rocha.
JUSTIFICATIVA: Já foi provado que é possível desenvolver técnicas avançadas de inteligência
para decodificar os sinais elétricos provenientes de um conjunto de músculos para replicar o
movimento em uma prótese robótica. Sabemos que sinais musculares, chamados 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, sendo, portanto, um sinal de fácil captura de forma não invasiva,
necessitando apenas de um conjunto de eletrodos na superfície, amplificadores e filtros. Usar
essa inteligência e a robótica como aliadas no auxílio de pessoas com deficiência severa nos
membros superiores, seria uma importante ferramenta de inclusão social e também uma boa
iniciativa para que elas não dependessem mais tanto de terceiras e conseguissem ter mais
autonomia no seu dia-a-dia, tento assim um aumento na sua qualidade de vida e,
consequentemente em sua autoestima.
OBJETIVO(S): O objetivo deste projeto é um protótipo de uma prótese robótica do segmento
mão-braço, que será controlada através dos sinais mioelétricos, provenientes dos músculos
ainda funcionais, para pessoas com amputações parciais nos membros superiores. Esse tipo de
prótese, pode replicar movimentos com uma certa precisão, o que traria uma grande melhora
na qualidade de vida dos amputados.
METODOLOGIA: I. Implementação do eletromiógrafo de 4 canais a. Simulação do circuito:
simulações feitas em softwares instalados nos laboratórios de eletrônica no campus. b.
Confecção do circuito: Neste aspecto, são 2 opções: 1) Confeccionar manualmente as placas
de circuito impresso ou 2) Confeccionar em alguma fresa para circuitos impressos. Soldagem
dos componentes eletrônicos por conta dos bolsistas. Cabe ressaltar que há um laboratório
específico de pesquisa no campus, que conta com material para essa atividade. c. Validação
através de sinais elétricos conhecidos: Utilizando um gerador de sinais, aplicar senóides com
amplitudes e frequências conhecidas, que estejam dentro do espectro do sinal mioelétrico
(entre 0Hz e 800Hz, tipicamente). Para isso é necessário um gerador de sinais e um
osciloscópio, equipamentos disponíveis no laboratório de pesquisa do campus. II.
Implementação do circuito de acionamento da prótese a. Projeto do circuito: serão feitas
avaliações experimentais dos limites máximos de consumo de corrente dos motores que
ativam a prótese, e a partir disso definir o sistema de acionamento. Existem laboratórios e
componentes disponíveis no campus para essa atividade. b. Simulação do circuito: Após o
projeto, serão feitos testes em um simulador, disponível nos laboratórios de eletrônica. c.
Confecção do circuito: Por ser um circuito relativamente simples, será uma confecção manual.
d. Validação do circuito: Serão feitos testes experimentais com a prótese, para avaliar a
funcionalidade do sistema de acionamento e o consumo de corrente máximo da prótese. III.
Desenvolvimento da metodologia experimental a. Definição dos tipos de movimentos a serem
executados: Através de pesquisa com entidades que representam pessoas com deficiências,
descobrir quais os movimentos mais necessários no dia a dia de um amputado. b. Definição da
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localização dos músculos, de onde serão extraídos os sinais mioelétricos: Através de livros de
anatomia e pesquisa com professor
PROBLEMA: 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 simples, como pegar objetos ou realizar outras tarefas
do cotidiano. Essas próteses retiram completamente a autonomia do usuário.
REFERÊNCIAS:
FAVIEIRO, G. Controle de uma prótese experimental do segmento mão-braço por sinais
mioelétricos e redes neurais artificiais. Trabalho de conclusão de curso (Graduação).
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, dezembro de 2009.
Ortolan, R. L., Estudo e avaliação de técnicas de processamento do sinal mioelétrico para o
controle de sistemas de reabilitação. 2002. 117f. Dissertação (Mestrado em Engenharia
Elétrica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade de São Paulo,
São Carlos, 2002.
Winkler, G. F., Desenvolvimento de um sistema neuro-fuzzy para análise de sinais mioelétricos
do segmento mão-braço. 2012. 147f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) –
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, 2012.
MALVINO, Albert Paul. Eletrônica. Volume 2. 4ª edição. São Paulo: Pearson Makron Books,
1997.

ÁUDIO GUIA - ASSISTENTE ELETRÔNICO SONORO PARA O AUXÍLIO DE DEFICIENTES
VISUAIS EM ESPAÇOS PÚBLICOS
ORIENTADORES: Tiago Baptista Noronha e Luís Gustavo Fernandes dos Santos.
AUTORAS: Júlia Ferreira Santos, Samanta dos Santos Ambos e Stefani Muniz Costa.
JUSTIFICATIVA: Levando em consideração as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com
deficiência visual quanto ao acesso dos mesmos em eventos e espaços culturais (feiras,
mostras, exposições, etc.), temos a elaboração do projeto como meio de minimizar ou até
mesmo sanar essas dificuldades, sendo este um dos grandes desafios que se apresentam no
âmbito social, para estas pessoas. Cada vez mais países tem se preocupado em desenvolver
projetos com o intuito de assessorar pessoas com deficiência visual, em sua maioria, estes
projetos são deixados de lado, descartados ou acabam não sendo disponibilizados para serem
comercializados, não sendo então aproveitados por quem realmente vai necessitar deles. Por
fim com base na visibilidade social das pessoas com deficiência visual, ou seja, o lugar e o
papel que ocupam na sociedade, espera-se desenvolver um dispositivo acessível e que anule
uma eventual ajuda de terceiros durante visitas em eventos culturais em geral. Este dispositivo
visa à inclusão destes sujeitos no meio cultural, sua inclusão com outros públicos e o
desenvolvimento intelectual da pessoa com deficiência visual.
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OBJETIVO(S): O objetivo geral deste projeto é desenvolver um dispositivo que assessore
pessoas com deficiência visual em eventos, feiras e mostras, sem que seja necessário o auxilio
e/ou envolvimento de terceiros.
METODOLOGIA: O projeto se divide em quatro principais etapas. A primeira etapa consiste
nos estudos e pesquisas realizados para melhor entendimento técnico e melhor estruturação
da escrita, que levará a uma base geral do projeto. A segunda etapa consiste no planejamento
da elaboração do projeto e definição dos sistemas mecânicos e eletrônicos. Primeiramente
estudaremos o sensor IR (sensor infravermelho). Em seguida partiremos para a montagem do
circuito. Definido o sistema eletrônico, dá-se inicio do projeto no CAD (Desenho Assistido por
Computador) da estrutura mecânica, uma caixinha medindo 6 mm x 12 mm, que acomodará o
sistema eletrônico. Concluídas estas atividades teremos construído o módulo para o estande e
damos por encerrada a segunda etapa. A terceira etapa consiste no desenvolvimento de um
segundo módulo, este ficará junto ao deficiente visual. O módulo portátil contará com lógica
de programação e uma estrutura mecânica. Para a lógica de programação utilizaremos um
microcontrolador, o mesmo irá realizar a leitura do arquivo de som e reprodução do áudio.Os
áudios com as faixas descritivas de cada estande serão armazenados em um cartão SD, e o
som será reproduzido por fones de ouvido (o audio guia possuirá um conector P2). A estrutura
mecânica do módulo portátil será realizada de forma semelhante ao módulo do estande.
Inicializaremos projetando uma caixinha, medindo também 6 mm x 12 mm no CAD, porém
esta deverá conter um botão liga e desliga, um botão regresso, dois botões designados para o
volume, uma abertura para o leitor do SD e um encaixe para a bateria. A quarta e última etapa
do projeto, consiste na finalização do mesmo e inicialização de testes práticos com o Áudio
Guia, isto é, testaremos em deficientes visuais, com o consentimento dos mesmos, o
funcionamento e eficácia do Áudio Guia.
PROBLEMA: Mesmo com os avanços tecnológicos, ainda são grandes as dificuldades
enfrentadas pelas pessoas com deficiência visual. Devido à necessidade de se construir uma
sociedade mais democrática e inclusiva, o número de projetos voltados às pessoas com
deficiência visual, se faz cada vez maior. Sendo assim, na medida em que projetos possuem um
diferencial neste sentido sobre os demais, ganham destaque. Os meios de inclusão para
pessoas com deficiência visual em espaços públicos, possuem um acesso bastante limitado.
Podemos citar como exemplos eventos culturais como feiras, mostras e exposições. Em
qualquer um destes locais a pessoa com deficiência necessitaria de um tipo de “guia” que o
ajudaria em questões como: saber o que é o espaço onde está visitando, e para que serve. E
ainda seria possível saber o objetivo ou significado do que está a sua frente. O Áudio Guia
assim, anularia a necessidade de um “guia” presencial. Com base nestas informações para
elaboração do projeto foi abordado e analisado o seguinte questionamento: “O Áudio Guia
será funcional e eficaz para as pessoas com deficiência visual?”.
REFERÊNCIAS:
http://www.fundacaodorina.org.br/deficiencia-visual/ Domingues, Celma do Anjos. A
Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: os alunos com deficiência visual: baixa
visão e cegueira - Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial;
[Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010.
Rodrigues, Maria Rita Campello. Mosaico no tempo: uma inter-ação entre corpo, cegueira e
baixa visão/ Rio de Janeiro: Instituto Benjamin Constant, 2014.
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Kroeff, Paulo. Possibilidades e desafios da pessoa com deficiência: contribuições da
logoterapia e da teoria sistêmica - Ribeirão Preto: IECVF, 2012.

CAIXA ASSISTIVA DE MEDICAMENTOS - CAMED II
ORIENTADORES: Luis Gustavo Fernandes dos Snatos, Carla de Aquino, Leandro Câmara
Noronha e Tiago Baptista Noronha.
AUTORES: Luana de Souza Bitencourt, Diogo Goveia de Souza e Jackson Souza Dias.
JUSTIFICATIVA: A utilização de medicamentos acompanha-nos ao longo da vida e
principalmente em idade avançada, quando se fazem mais necessários. Na terceira idade, as
pessoas tendem a perder noções cognitivas básicas, como a memória, que tornam a simples
tarefa de ingerir o medicamento no momento correto uma dificuldade imensa. A interrupção
no consumo de medicamentos pode prejudicar o tratamento desses indivíduos. Tendo em
vista esse panorama e pensando em auxiliar este público, surge a proposta deste trabalho.
Elaborar-se-á um protótipo denominado Caixa Assistiva de Medicamentos - CAMED II, a
segunda versão do projeto que iniciou no ano de 2015, com a função não apenas de
armazenar as cápsulas de fármaco, mas também de anunciar o horário correto de sua
ingestão. Será possível a construção deste dispositivo com o auxílio da plataforma Arduino,
que nos facilitará em termos de programação, e da placa Real Time Clock, que permitirá
controlar o horário em tempo real. Os medicamentos serão guardados em dutos internos,
onde haverá roscas que os transportarão até uma gaveta que o receberá quando for o horário
certo de ingestão, bastando apenas ao idoso abrir tal compartimento e tomar o remédio.
Tendo em vista os trabalhos relacionados neste meio, foram encontrados apenas produtos
que já estão a venda no mercado, como a Alertmed, mas sem muitas semelhanças com a
CAMED II. A intenção é que o custo seja reduzido ao máximo, em torno de 250 reais para a
confecção de cada caixa. Nesse sentido, a CAMED II foi desenvolvida, pensando justamente em
atender os idosos, pois como consequência da idade avançada demais problemas como a
diminuição dos sentidos de visão e audição são afetados. Pretende-se que o protótipo torne-se
um produto final que atinja os objetivos deste projeto, mas com características de mercado
como design, tamanho e utilização ainda mais simples.
OBJETIVO(S): Objetivo Geral: Construir um protótipo de uma caixa de medicamentos
programável, responsável por selecionar quais e quantos comprimidos deverão ser ingeridos
de acordo com o horário prescrito pelo médico. Objetivos Específicos: Confeccionar a estrutura
mecânica do protótipo; Construir as roscas para transporte do remédio; Impressão em 3D da
gaveta de retirada do medicamento. Programar o Arduino; Implementar uma nova interface
gráfica para programação dos horários.
METODOLOGIA: Com o objetivo de tornar a dinâmica do projeto transparente, dividir-se-á a
implementação do protótipo em áreas distintas: a mecânica que servirá como estrutura e caixa
do protótipo; a eletrônica dos sensores, motores e indicação sonora/visual da falta de
medicamentos; a programação da plataforma Arduino com respectiva interface gráfica para a
programação dos horários dos medicamentos. A plataforma Arduino, segundo Monk, "[...] é
uma pequena placa de microcontrolador contendo um plugue de conexão USB (Universal
Serial Bus) que permite uma ligação com um computador. Além disso, contêm diversos outros
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terminais que permitem a conexão com dispositivo externo, como [...] sensores luminosos,
diodos a laser, alto-falantes e outros. Os Arduinos podem ser energizados por uma bateria de
9V ou por uma fonte de alimentação. Eles podem ser controlados diretamente pelo
computador ou, então podem ser programados pelo computador e, em seguida,
desconectados, permitindo assim que trabalhem independentemente do computador"
(MONK, 2013, p. 1). Estrutura mecânica: Serão utilizadas placas de MDF dispostas em formato
quadrangular para que se forme a caixa. Sua parte superior servirá de suporte para os cilindros
de transporte e também para a colocação do recipiente de retirada dos fármacos. Será
construída uma barra roscada cuja rosca será de tipo quadrada que ficará alojada dentro de
um cilindro horizontal. As roscas atuarão no transporte do medicamento, com as suas devidas
cavidades (vão entre um filete e outro). O deslocamento do mesmo se dará por arraste, ou
seja, o medicamento será empurrado pela parede da rosca até o destino final. Eletrônica dos
sensores: um emissor e um receptor serão instalados no compartimento para detecção do
medicamentos. Programação: Será utilizado um display LCD 128X64, tela maior em relação à
versão anterior, para que o próprio idoso tenha condições de programar os horários. A
interface terá 4 botões de pulso, com funções determinadas.
PROBLEMA: Como construir um protótipo eletrônico programável que auxilie os idosos na
ingestão de medicamentos, de acordo com a programação do receituário médico, atribuindo a
eles autonomia medicamentosa, contribuindo na rotina diária e excluindo a necessidade do
auxílio de terceiros?
REFERÊNCIAS:
CLICRBS. Número de idosos quase triplicará no Brasil até 2050, afirma OMS. Disponível em:
<http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/vida/noticia/2015/09/numero-de-idosos-quasetriplicara-no-brasil-ate-2050-afirma-oms-4859566.html#> Acesso em 21/02/2016.
CRUZ, Eduardo César Alves; JÚNIOR, Salomão Choueri. Eletrônica Aplicada. São Paulo. Ed.Érica.
2008. 296 p. EMBARCADOS, Arduino - Entradas e saídas digitais. Disponível em
<http://www.embarcados.com.br/arduino-entradasaidas-digitais/>. Acesso em 15/03/2016.
ENGINEERS GARAGE. LCD. Disponível em: <http://www.engineersgarage.com/electroniccomponents/16x2-lcd-module-datasheet>. Acesso em: 10/08/2015.
FILIPEFLOP. RTC. Disponível em: <http://www.filipeflop.com/pd-6b854-real-time-clock-rtcds1307.html>. Acesso em: 05/08/2015.
MULTILÓGICA-SHOP. Servo motor micro. Disponível em <https://multilogica-shop.com/servomotor-micro>. Acesso em 16/03/2016.
PORTAL DO ENVELHECIMENTO. Envelhecimento: idoso, velhice ou terceira idade? Disponível
em <http://www.portaldoenvelhecimento.com/comportamentos/item/3427-envelhecimentoidoso-velhice-ou-terceira-idade> Acesso em 24/03/2016.
SOUZA, U. L., PEREIRA, T. R., Fotodiodos e Fototransistores. Disponível em
<http://www.eletrica.ufpr.br/piazza/materiais/Uilian&Thiago.pdf > Acesso em 20/03/2016.
USINA INFO. Buzzer. Disponível em: <http://www.usinainfo.com.br/componenteseletronicos/buzzer-ativo-5v-bip-continuo-pci-12mm-2988.html> Acesso em: 21/08/2015.
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VIEIRA, Ticiana V., CALIBRAÇÃO DE ROSCADOS. Porto: ISEP, 2015. 30 f. Mestrado em
Engenharia de Instrumentação e Metrologia.

AMB - PLATAFORMA DE JOGOS DIDÁTICOS PARA ESTIMULAR A MEMÓRIA AUDITIVA
ORIENTADORES: Tiago Baptista Noronha e André Guimarães Camargo.
AUTORES: Julhian Ribeiro de Abreu, Maelli Santos de Freitas e Katieli Abreu Rodrigues.
JUSTIFICATIVA: De acordo com o artigo escrito por Elisa Castro (2004/2005), os vários níveis
de ensino exigem a aprendizagem de um número considerável de novas informações e a sua
posterior recordação, seja no decorrer das aulas, seja na realização de exames. A memória
auxilia no processo de aprimoramento da fala, da escrita, do raciocínio lógico e até de
operações matemáticas. Para o desenvolvimento da memória e socialização no meio escolar
são usados jogos que auxiliam nessa etapa, como jogo da memória, quebra-cabeça, jogo da
velha, telefone sem fio, dominó, jogo dos sete erros, tangram, entre outros. Pensando em
tornar possível uma atividade em que se possa incluir os deficientes visuais e ainda estimular
sua memória auditiva e aprendizagem, tivemos a ideia de desenvolver um tabuleiro acessível
com jogos didáticos em que o cego possa interagir com outras crianças.
OBJETIVO(S): O projeto consiste na criação de um tabuleiro de jogos didáticos que tem como
objetivo aprimorar a memória auditiva tanto em deficientes visuais, quanto em videntes,
principalmente para crianças que estão em processo de aprendizagem, e para auxilio no
processo de inclusão. Mantendo a ideia de que deve ser acessível financeiramente para
qualquer indivíduo e com funcionamento simples.
METODOLOGIA: Resolvemos desenvolver este projeto pensando nas muitas dificuldades e
conquistas diárias que os cegos têm. Atualmente, com o avanço da tecnologia, os deficientes
visuais têm inúmeras fontes de auxílio para diversas atividades, podendo fazer coisas que até
alguns anos atrás eram consideradas impossíveis de serem realizadas por um deficiente visual.
Essas tecnologias aceleram o processo de inclusão social, fazendo com que o cego se envolva
com mais autonomia nas atividades rotineiras dos videntes. Após pesquisas e leituras feitas
em livros e artigos, percebemos que poderíamos ampliar o público alvo, atingindo crianças em
processo de aprendizagem, videntes ou não, além de pessoas de todas as idades. Esta
ampliação além de favorecer o aprimoramento da memória auditiva, faz com que cegos e
videntes interajam na mesma atividade. O tabuleiro de jogos é, inicialmente, um jogo da
memória no qual ao invés de cartas ou imagens, são usados botões que ao serem pressionados
emitem som. Portanto, quando o jogador pressionar um botão emitirá um som e em seguida
ele deverá achar o par sonoro do mesmo. Será feito uma estrutura retangular com este
tabuleiro no qual os botões serão ligados eletricamente usando teclado matricial. O jogo
também contará com um botão de reinicio e uma chave para ligar/desligar o tabuleiro. A
lógica do jogo será introduzida por um arduino possuindo um microcontrolador ATmega 2560
da Atmel, uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, ligado a este arduíno
haverá uma caixa de som que será encarregada de emitir os sons de retorno do jogo. Ao
realizarmos a pesquisa bibliográfica, sentimos dificuldades em encontrar livros e autores que
falem especificamente sobre memória auditiva, que é o foco do nosso trabalho. Com base no
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conteúdo de artigos, blogs e matérias da internet, conseguimos cercar o tema central e
desenvolver o referencial teórico.
PROBLEMA: Segundo testes de pesquisadores da Universidade de Iowa nos EUA, os estímulos
exclusivamente sonoros são mais difíceis para serem lembrados, pois a memória auditiva está
diretamente relacionada a memória visual, portanto quando escutamos um som
acompanhado de palavras e/ou imagens fica mais fácil lembrá-lo. Se para pessoas videntes
lembrarem com facilidade um som é necessário usar da memória visual, como deficientes
visuais fazem para lembrar mais facilmente sons? Um artigo publicado na revista Scientific
American por Mary Bates (2012) diz que: “Há muitas evidências de que, quando o cérebro
deixa de receber informações em uma modalidade sensorial, ele é capaz de se reorganizar
para apoiar e ampliar outros sentidos”. Sentidos tais como audição, olfato, tato e paladar.
Portanto cegos não necessitam de palavras e/ou imagens para lembrar dos sons, porque seu
organismo se adequou com a falta de um sentido, fazendo assim que seus outros sentidos
estejam mais apurados em relação aos videntes. Para este projeto o problema é saber se a
plataforma de jogos irá auxiliar no estimulo da memória auditiva de deficientes visuais e de
pessoas que não possuem problemas visuais.
REFERÊNCIAS:
Correio Braziliense, A memória visual é mais forte do que a auditiva. Disponível em:
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2014/03/04/interna_revista_corre
io,414344/a-memoria-visual-e-mais-forte-do-que-a-auditiva.shtml>
Scientific American, Super Powers for the Blind and Deaf. Disponível em:
<http://www.scientificamerican.com/article/superpowers-for-the-blind-and-deaf/> Página
Pessoal de Elisa de Castro, Memória e aprendizagem. Disponível em:
<http://elisacarvalho.no.sapo.pt/pdf/psicologia.pdf>.
Vivo Mais Saudável, Atividades lúdicas favorecem o aprendizado. Disponível em:
<http://vivomaissaudavel.com.br/bem-estar/psicologia-infantil/atividades-ludicas-favorecemo-aprendizado/>.
Como Educar Seus Filhos, Exercício Poderoso para a Memória Auditiva de seus Filhos.
Disponível em: <http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/exercicio-poderoso-para-amemoria-auditiva-de-seus-filhos/>

SMART BABY SEAT
ORIENTADOR: Carlos Arthur Carvalho Sarmanho Junior.
AUTOR: Renan Lucas da Silva.
JUSTIFICATIVA: O mercado automotivo atualmente apresenta uma série de restrições quanto
a segurança dos ocupantes dos veículos, nesse sentido, a utilização de cadeiras infantis com
sistema de fixação ISOFIX® apresentam-se como forma de ampliar a segurança de menores
transportados, porém muitos acidentes podem ocorrer em situações onde o veículo encontrase imóvel, como é o caso do esquecimento dos menores no interior do veículo. Alguns
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fabricantes de equipamentos eletrônicos já apresentam determinadas soluções para o
problema, mas estas apresentam custo elevado ou dificuldades associadas a adaptação a
qualquer assento infantil para veículos, A fabricante mundialmente conhecida Intel, por
exemplo, possui uma proposta de equipamento destinado a solução deste problema, porém
ainda não existem informações quanto a viabilidade da comercialização da mesma (BOGART,
2015). Um projeto interdisciplinar no Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (IESAM)
apresenta uma solução semelhante à da Intel, porém sem uma funcionalidade de aviso por
distância. A solução apresentada neste estudo busca apresentar um aviso considerando a
presença de pessoas sentadas nos bancos frontais de um veículo (ERYC LEAL, ET AL, 2014).
Smart Baby Seat busca suprir as características negativas encontradas nestas soluções, seja
pelo custo ou pela disponibilidade no mercado nacional, proporcionado ainda um
desenvolvimento e integração de baixo custo, utilizando componentes simples e facilmente
obtidos no comércio.
OBJETIVO(S): Criar um protótipo de um sistema integrado baseado na utilização de
microcontroladores operando de forma autônoma, com a capacidade de alertar o condutor do
veículo sobre a presença de uma criança deixada presa à cadeira infantil enquanto o condutor
se afasta do veículo. Tal aviso poderá ser na forma de mensagem ou toque no aparelho de
celular do condutor.
METODOLOGIA: Inicialmente foram realizadas pesquisas sobre índices atuais de fatalidades
envolvendo o esquecimento de crianças no interior de veículos, juntamente com o estágio
atual de desenvolvimento de sistemas automatizados destinados a evitar este esquecimento
de crianças transportadas em cadeiras infantis, focando prioritariamente em modelos de
cadeiras infantil destinadas para crianças de 0 a 2 anos de idade. Idade está em que o menor
apresenta maiores dificuldades de comunicar-se. Após concluída esta etapa o estudo focou-se
na análise dos diversos modelos e preços de microcontroladores e módulos de comunicação,
analisando os principais modelos do mercado que poderiam compor a solução proposta nesse
estudo. A partir da análise dos dados coletados, se definiu uma configuração, priorizando o
baixo custo e a flexibilidade na programação, que associasse a comunicação de um
microcontrolador à um smartphone ou dispositivo colocado no bolso do condutor, com a
capacidade de detectar o afastamento de um adulto (no caso o motorista) do veículo,
enquanto uma criança ainda se encontra fixada à cadeira infantil. A partir de então, montou-se
as primeiras versões funcionais do projeto contemplando partes mecânicas, eletrônicas e de
software, iniciando assim o processo de integração entre estas três partes. Até o presente
momento, existem alguns esboços do que será a fivela para o cinto, onde se encontra
acoplado o dispositivo de comunicação. Quanto a parcela de software, estamos dando um
maior enfoque para configuração do sistema de comunicação, devido a sua complexidade
avaliando caraterísticas positivas e negativa caso a caso. Após finalizada a integração do
projeto a eficácia do protótipo será testada através de testes de campo. Quaisquer
observações de melhorias são parte do escopo do estudo, podendo ser adotadas para futuros
desenvolvimentos.
PROBLEMA: Devido à rotina cada vez mais estressante e corrida, tem sido cada vez mais
frequente os casais que deixam seus filhos sob os cuidados de terceiros, além disso, em certas
ocasiões, estes pais podem estar submetidos a fatores adicionais de estresse que por fim
alteram sua rotina diária, principalmente, prejudicando sua atenção em tarefas ditas
“simples”. Seja devido à rotina desgastante, ou pela simples distração, os índices de acidente e
fatalidades envolvendo crianças esquecidas dentro de veículos tem aumentado para índices
alarmantes nos últimos anos.
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CHUVEIRO AUTOMATIZADO
ORIENTADORES: José Auri Flash e Rodrigo Scherer Correa.
AUTORAS: Bianca Schmitz Bergmann e Stéfani Seefeldt Krolow.
JUSTIFICATIVA: Atualmente, o Brasil tem enfrentado graves problemas relacionados à
escassez de água e, mais que isso, tal problema não está mais centralizado no Nordeste, mas já
se estende até a região Sudeste. Concomitantemente, o custo dos serviços de energia elétrica
vem crescendo a cada mês, fato que tem preocupado muitos cidadãos. Para solucionar tais
problemas, é necessário conscientizar a população através de práticas simples, mas eficientes.
Este projeto justifica-se, assim, por conscientizar as pessoas a tomarem banhos de duração
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mais curta, visto que o chuveiro é o eletrodoméstico que mais gasta energia e água em uma
residência.
OBJETIVO(S): Tornar o banho mais econômico, aquecendo a água através de um sistema solar,
controlando a vazão da água através de um sensor de presença e limitando o tempo máximo
de banho através de um sistema de supervisão, que poderá ser visualizado através de um
smartphone (android), onde estão os dados recebidos do chuveiro. Além disso, será possível a
visualização da vazão e da energia consumida através do mesmo sistema, permitindo uma
gestão eficiente dos recursos.
METODOLOGIA: Para a elaboração do presente projeto foram realizadas leituras sobre a
história, o funcionamento e os gastos do chuveiro e sobre os componentes que seriam
utilizados, bem como sobre ideias semelhantes de chuveiros que já foram desenvolvidas. Além
disso, foram realizadas experiências com um protoboard e o microcontrolador Arduíno, e com
reservatórios e termômetro. Mais tarde, foi construído um protótipo para simular o banho de
um indivíduo.
PROBLEMA: Atualmente, o planeta enfrenta dois grandes desafios: o racionamento de água e
a economia de energia elétrica. Apesar de o Brasil ser o país com a maior concentração de
água doce no mundo, a distribuição é desigual, causando grandes secas e danos ambientais e
sociais. Além disso, a geração de energia elétrica é um processo muito caro e danoso para o
meio ambiente, inclusive através de usinas hidrelétricas (65% da energia brasileira), embora
em menor grau. Levando em consideração estes dois pontos, a economia de água e energia
elétrica, o chuveiro elétrico é considerado um vilão: além de consumir cerca de 40% da água
gasta em uma residência com quatro moradores, o chuveiro elétrico dissipa até 7500W,
enquanto outros eletrodomésticos de grande consumo dissipam cerca de 2500W. Boa parte
deste consumo excessivo deve-se ao desperdício ao ensaboar-se, passar xampu, barbear-se ou
realizar outras tarefas durante as quais não se faz necessário manter o chuveiro ligado.
Sabendo disso, faz-se importante pensar em formas de conscientizar os cidadãos, caso
contrário, os gastos de água e energia elétrica tenderão a crescer ainda mais, o que acarretará
cada vez mais problemas.
REFERÊNCIAS:
AZEVEDO, Luiz Felipe; DAHER, Darline de Almeida Pinto; DOMICIANO, Marcelo de Oliveira;
FERREIRA, Dayse Dellis; FRANCESCHI, Marcello Teixeira; FREITAS, Mayara Mayner; VIANA,
André Luiz. O chuveiro inteligente. Minas Gerais, 2013.
BRAGA, Newton C. Instituto Newton C. Braga: Como funciona o chuveiro elétrico. Disponível
em: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/instalacoes-residenciais/2936-el033.
Capturado em 12/06/15; 10h:20min:00seg. Filtros de água HTZ: Quantos litros de água
gastamos no banho. Disponível em: http://www.aguahtz.com.br/2012/05/28/quantos-litrosde-agua-gastamos-no-banho/. Capturado em 13/06/15; 14h:23min:24seg.
GOMES, Samyr Alves. Chuveiro automático. Centro Universitário de Brasília – UniCEUB:
Brasília, 2011. Utilização do Arduino no Controle e Monitoramento de Nível de Líquido. Pau
dos ferros, RN. Disponível em: https://docente.ifrn.edu.br/gustavolima/producaocientifica/2014/congic/artigo. Capturado em 25/9/15; 16h:36min:14seg.

109

Charqueadas, RS, outubro de 2016.
Coordenadoria de Pesquisa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

ANAIS DA X MOCITEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSul – Câmpus Charqueadas

ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONVERSOR BOOST COM CORREÇÃO DO FATOR
DE POTÊNCIA
ORIENTADORES: Jônatas Matthies Roschild e Rafael Marquetto Vargas.
AUTORES: Lucas Domingos Salgado e Rafaela Araujo da Silveira.
JUSTIFICATIVA: É necessário atenuar as distorções causadas pelos equipamentos que utilizam
a conversão CA-CC, para diminuir os custos à rede.
OBJETIVO(S): Analisar os resultados da implementação do conversor elevador de tensão CC-CC
com correção do fator de potência, ligado a rede e comparar com um conversor CA-CC, que
não possuem esta correção,como um retificador com filtro ou uma fonte de computador.
METODOLOGIA: Etapa 1: Estudo dirigido; Etapa 2: Implementação de um retificador com filtro
e um conversor boost com CFP; Etapa 3: Testes e aquisições de sinais de tensão e corrente;
Etapa 4: Relatório de conclusão.
PROBLEMA: Cargas não lineares, como conversores CA-CC, afetam o fator de potência e
tendem a causar distorções harmônicas que geram custos à rede.
REFERÊNCIAS:
ANALISE DE ESTABILIDADE E SÍNTESE DE CONTROLE PARA CONVERSORES BOOST COM
CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA ATRAVÉS DE UMA ABORDAGEM LMI. (ROSCHILD,
JÔNATAS MATTHIES).
ANÁLISE DO RETIFICADOR BOOST MONOFÁSICO SOB INTERRUPÇÕES INSTANTÂNEAS DA
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO. (JAPPE, TIAGO KOMMERS).

MOTOR GERADOR DE ENERGIA COM SUPER IMÃS
ORIENTADORES: André Guimarães Camargo e Luís Gustavo Fernandes dos Santos.
AUTORAS: Gabriela Vieira Bortoloto e Vitória Regina Candido da Rosa.
JUSTIFICATIVA: Atualmente, a energia elétrica é uma das fontes de maior relevância no
mundo em que habitamos. No Brasil, por exemplo, mais de 90% da energia elétrica produzida
é proveniente de usinas hidrelétricas que usam o potencial energético da água. Apesar de ser
uma fonte renovável por não emitir nenhum poluente, as inundações de áreas de vegetação e
o impacto que causa na fauna e na flora acarretam graves problemas ambientais. A energia
produzida de forma limpa tem se destacado nos últimos anos, pensando nisso, este projeto
justifica-se pela necessidade de gerar energia sem a liberação de carbono (mais
especificamente, dióxido de carbono CO2). Para isso, o projeto busca desenvolver um
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protótipo de um gerador eólico e utilizar a energia cinética contida nas massas de ar em
movimento (vento). Assim, espera-se que este protótipo colabore com o avanço da tecnologia,
no sentido de reduzir o custo da energia elétrica para os consumidores finais.
OBJETIVO(S): Este projeto tem como objetivo geral construir um protótipo para a geração de
energia, por meio de um motor de indução assíncrono com o rotor fabricado e modificado
com imãs permanentes de neodímio.
METODOLOGIA: O projeto se desenvolverá na execução de um protótipo de um novo rotor
que será fabricado a partir das dimensões do rotor original do motor trifásico gaiola de
esquilo. Pretende-se começar pela fabricação de um acoplamento que servirá para interligar o
eixo de dois motores. Este será executado com processos de usinagem mecânica por
torneamento convencional e furação por fresagem. Posteriormente será fabricado o eixo e
para a execução de tal peça, utiliza-se o processo de usinagem mecânica por torneamento
convencional. Após a conclusão será inicializada a execução do corte do material Tecnil, para
fazer o rotor. Este material será cortado na serra fita horizontal em sete discos, porém o corte
será feito com sobremetal que será usinado no torno para deixar a medida do diâmetro
necessário. Na próxima etapa usaremos o processo de fresagem para fazer a furação na
superfície de cada disco, serão executados furos para a colocação dos imãs. Para concluir será
torneado um furo no centro, que servirá para encaixar o eixo. Realizados estes processos será
torneada e fresada uma porca. Logo após, serão necessários a realização de testes, utilizando
um inversor de frequência, para analisar os resultados obtidos da possível geração de energia.
Primeiramente serão colados os imãs nos furos externos dos discos, estes serão encaixados no
eixo e para fazer a fixação destas peças faremos uso da porca. Após esta etapa, pretende-se
adotar o mesmo estator do motor induzido que será montado com o novo rotor. Depois de
pronto pretendemos usar um motor standard que servirá como indutor. Futuramente,
pretende-se projetar um mecanismo mecânico (pás), capaz de gerar movimento no rotor do
motor gerador, por meio de fonte de energia limpa e renovável, transformando-o em
autônomo de forma eólica, que já tem sua eficiência comprovada por outras pesquisas. Para
fazer as pás a proposta mais viável será realizar moldes com seu formato pronto e fabricar por
meio de processo de fundição.
PROBLEMA: A necessidade diária do consumo de eletricidade por conta dos equipamentos
elétricos em geral, traz a questão para o presente projeto: como gerar energia elétrica de
forma barata e limpa através de um motor trifásico?
REFERÊNCIAS:
ALMEIDA, J. L. C. N. Proposta de uma metodologia para obtenção de um gerador síncrono com
rotor de ímãs permanentes inclinados axialmente para microcentrais elétricas a partir de
motor de indução / José Leandro Casa Nova Almeida – Guaratinguetá/SP: 2010.
FRANCHI, C. M. Acionamentos Elétricos - 4. ed. - São Paulo : Érica, 2008. NASCIMENTO JUNIOR,
G. C. do. Máquinas Elétricas: Teoria e ensaios. 2. ed. São Paulo: Érica, 2007.
FRANCISCO, Wagner De Cerqueria E. "Energia Hidrelétrica"; Brasil Escola. Disponível em
<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-hidreletrica.htm>. Acesso em 19 de abril de
2016.
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CARREGADOR SOLAR PARA SMARTPHONE
ORIENTADORES: Jônatas Matthies Roschild.
AUTORES: Leonardo Maciel Huf e Kelly Borges Moreira.
JUSTIFICATIVA: A necessidade em utilizar um carregador solar, surgiu após a realização de
várias pesquisas, referentes a vida útil das baterias dos Smartphones. E as pessoas tornando-se
cada vez mais dependentes de seus Smartphones, e as baterias cada vez tendo menos vida
útil.
OBJETIVO(S): Implementar e executar um carregador solar para carregamento da bateria de
um Smartphone.
METODOLOGIA: Etapa 1: Estudo dirigido e revisão bibliográfica; Etapa 2: Montagem de um
carregador solar; Etapa 3: Comparação de um carregador convencional com um carregador
solar para verificar a eficiência; Etapa 4: Relatório com conclusão.
PROBLEMA: Diante do avanço de consumo de potência nos Smartphones, mas diante a pouca
evolução nas baterias. Como um carregador solar pode viabilizar uma alternativa de
carregamento de baterias?
REFERÊNCIAS:
UOL, 2015. http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/06/18/voce-e-contra-ou-afavor-de-carregadores-padronizados-veja-os-argumentos.htm (acesso em 14 de junho de
2016).
VIVO, 2015. http://www.vivoseudinheiro.com.br/bateria-do-smartphone-dura-pouco-vejacomo-evitar/ (acesso em 14 de junho de 2016). SEBRAE, 2015.
http://www.sebraemercados.com.br/sustentabilidade-energia-solar/ (acesso em 14 de junho
de 2016).

DRONE AUXILIAR DE RESGATE
ORIENTADORES: Luciana Neves Loponte, Paulo Ricardo Böesch Júnior e Fabio Luís da Silva
Santos.
AUTORES: Gabriel Garcia de Campos, Bruno Batista e Gabriel Machado Boeck.
JUSTIFICATIVA: A proposta do projeto é desenvolver um veículo aéreo não tripulado (VANT)
tipo drone, controlado por GPS e por controle remoto, com o objetivo de auxiliar na entrega
de mantimentos e artigos de primeiros socorros em zonas de riscos ou difícil acesso. Outro
aspecto que será considerado é o custo, de forma a elaborar um projeto de drone de custo de
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construção reduzido tornando mais acessível à implementação desta tecnologia. Para isso será
realizada uma pesquisa sobre componentes mais adequados em relação ao custo benefício,
buscando uma execução melhor apropriada. Será também realizado um estudo quanto às
opções no mercado atual, em busca do aperfeiçoamento de nosso drone em relação mercado,
no sentido de fazer um equipamento mais atrativo do ponto de vista econômico.
Pesquisaremos motores de alto torque, para que assim possa suportar pesos elevados sem
que ocorram riscos ao equipamento e ao carregamento. Um Arduino mega servirá como placa
controladora de nosso sistema e ESC (Eletronic speed controller) e hélices serão utilizados de
acordo com as recomendações de motor. Com a pesquisa se espera a construção satisfatória
de um drone capaz de suportar cargas e que possa ser controlado remotamente.
OBJETIVO(S): O projeto tem como objetivo geral a construção de um drone capaz de
transportar e entregar mantimentos (produtos higiênicos, alimentos e medicamentos) em
áreas de risco, chegando a pessoas que estão isoladas por desastres naturais ou acidentes em
locais de difícil acesso.
METODOLOGIA: Para o desenvolvimento do projeto de pesquisa, será realizado um
levantamento dos custos de materiais que deverão ser adquiridos para a montagem de um
drone. Após essa etapa, será iniciado um estudo quanto a melhor modo de se fazer um VANT
com duplo controle, que pode ser controlado tanto remotamente como com GPS. Outra etapa
do projeto será a de dimensionamento do drone e de definição do peso ou carga que o mesmo
poderá transportar. Os estudos realizados buscarão apoio em sites, livros e a ajuda dos
professores envolvidos no projeto. Com a proposta de estudo encaminhada será realizada a
etapa de montagem do drone, a partir dos equipamentos adquiridos, realizando assim, a parte
física do projeto. Nesta etapa será avaliada a estabilidade do equipamento e testado o
controle e posicionamento do drone. Por fim será realizado um trabalho de pesquisa e estudo
aprofundado com a ajuda dos professores do projeto, especializados na linguagem de
programação em Arduíno. Nesta etapa será realizada a fase de testes, para verificar como o
drone se comportará no seu primeiro experimento. Os testes serão baseados, primeiramente,
de acordo com a resistência do material escolhido. O equipamento será submetido a quedas
de alturas de pequena escala, impactos contra possíveis obstáculos ou outros objetos que
possam interferir em seu voo. Depois de submetido a esses testes, começará uma série de
outros testes na programação imposta a ele inicialmente. Serão estudadas as variações de
velocidades e a estabilidade do drone quanto ao voo e quanto submissão da carga a ser
transportada. O último teste será realizado no modo de controle, desta forma será possível
observar como o drone irá se comportar a cada tipo de comando. Serão impostas a rotas de
difícil acesso, com o GPS e será testada cada função do drone, já com controle de rádio
frequência. Os testes serão nos comandos, cada vez que eles são acionados, vamos analisar o
tempo de resposta que se dará a cada um e como irá funcionar.
PROBLEMA: No Brasil a maior parte dos drones não tem uma utilidade especifica, muitos o
utilizam apenas por hobby. Conforme pesquisa realizada, existem, porém, alguns projetos, que
tem como objetivo o uso comercial, como por exemplo, o de tele entrega, que funciona em
uma cidade do interior de São Paulo. Este projeto, porém, ainda não chegou a um nível
satisfatório de efetividade, pois o mesmo não consegue fazer entregas em longas distancias,
tornando-se a entrega mais cara em relação as entregas comuns. O “Drone Auxiliar de
Resgate”, que pretendemos desenvolver, tem alguma relação com essa ideia, porém,
funcionaria de uma forma diferente, pois será controlado remotamente, mas também com
GPS. O intuito, porém, é diferente, visto que a finalidade seria auxiliar as pessoas, como por
exemplo ajudando ao corpo de bombeiros ou a Defesa Civil, onde houver algum sistema de
segurança pública, que necessite enviar mantimentos, kits médicos, ou algum outro item que
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houvesse necessidade de ser transportado. Segundo dados divulgados por Rafael Shadeck
(chefe nacional de gerenciamento de riscos e desastres) no período de 2000 a 2010 no Brasil,
houveram ocorrências de desastres naturais com aumento numa escala de 268%, se
comparado a um mesmo intervalo de tempo anterior. A maioria foram casos de alagamentos e
desmoronamentos e de acordo com informações da Secretaria Nacional de Defesa Civil, o
mapa coloca no topo da lista de ocorrências as estiagens e as secas e logo em seguida surgem
as inundações e alagamentos, com 3.635 ocorrências, é o que mostra o “mapa brasileiro de
desastres naturais”, publicado no blog Planeta Sustentável. Neste sentido o drone auxiliar
poderia ajudar muito na segurança de entregas de mantimentos (produtos higiênicos,
alimentos e medicamentos) em áreas de risco. Pois em muitos casos não existe transporte
seguro para civis e autoridades levarem esses mantimentos, chegando em pessoas que estão
isoladas por desastres ambientais em locais de difícil acesso.
REFERÊNCIAS:
ARDUINO PROJETOS. 2015. Quadricoptero parte 1. Disponível na internet em:
http://www.arduino-projetos.com.br/2015/03/quadricoptero-parte-1.html, em 23 de março
de 2015.
FILHO, G. S.; RUDIGER, G. T.; NASCIMENTO, J. P. M. 2011. Quadricoptero. Disponível na
internet em: http://paginapessoal.utfpr.edu.br/msergio/portuguese/ensino-de-fisica/oficinadeintegracao-ii/oficina-de-integracao-ii/Monog-11-2-Quadricoptero.pdf, em 25 de abril de
2015.
PLANETA SUSTENTÁVEL. 2013. O mapa brasileiro de desastres naturais. Disponível na internet
em: http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/blog-do-clima/2013/09/12/o-mapabrasileirode-desastres-naturais/, em 12 de setembro de 2013.
SEGS. 2016. Desastres ambientais desafiam indústria de seguros. Disponível na internet em:
http://www.segs.com.br/seguros/5805-desastres-ambientais-desafiam-industriadeseguros.html, em 25 de abril de 2016.

O.L.H.O - ÓCULOS LEITOR DE HOSTILIDADES E OBSTÁCULOS
ORIENTADOR: Tiago Baptista Noronha.
AUTORES: Alexandre Teixeira Lopes e Lorenzo Lopes Cernicchiaro.
JUSTIFICATIVA: Como auxiliar deficientes visuais na sua locomoção diária com equipamento
de baixo custo e fácil acesso? Tendo este problema como base, nossa equipe visa criar um
equipamento que consiga informar sobre hostilidades e obstáculos que possam aparecer no
ambiente em que o deficiente visual se encontra e fazer com que ele se sinta mais seguro
principalmente na área acima do peito, que é suscetível a acidentes com placas, orelhões e
outros objetos comuns das ruas e outros ambientes. Planejamos modificar óculos comuns,
adicionando a eles um sensor ultrassônico para detectar os obstáculos e comunicar ao usuário
sobre o obstáculo através de um dispositivo que receberá a resposta enviada pelos sensores,
que será uma central portátil – i.e. que possa ser carregada pelo usuário no bolso, ou em
formato de acessório. Visamos modificar a segurança e a confiança que o deficiente visual tem
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ao se locomover por ambientes desconhecidos para que ele se sinta mais incluído na
sociedade e para que possa focar nos seus objetivos e atividades do dia-a-dia através de um
equipamento leve, de baixo custo e visualmente simples.
OBJETIVO(S): O objetivo do projeto é produzir um equipamento capaz de auxiliar deficientes
visuais em ambientes hostis e desconhecidos para o usuário. Protegendo principalmente seu
rosto de obstáculos como placas, orelhões, entre outros. O que ajudará os deficientes no diaa-dia em tarefas simples para pessoas sem deficiências, os incluindo na sociedade de forma
discreta pelo equipamento ser um acessório comum.
METODOLOGIA: Comparar as plataformas de desenvolvimento microcontroladas disponíveis
no mercado e fazer uma relação de custo-benefício para o uso no projeto, tendo em mente
que precisaremos de um microcontrolador de pequenas dimensões para ser acoplado no
produto final; Utilizando um software de simulação de circuitos eletrônicos, iremos definir com
exatidão quais serão os componentes eletrônicos que iremos necessitar para concluir a parte
eletrônica do projeto, como resistores, sensores, codificadores e descodificadores de sinais,
módulos de rádio-transmissão, componentes de saída para alertas, fontes de alimentação e a
plataforma de desenvolvimento; Após definir todos os componentes necessários, iremos
efetuar a compra e iniciar a montagem da eletrônica por trás do projeto; A plataforma de
desenvolvimento será programada através de sua IDE, e o código desenvolvido será validado
por meio do software de simulação. Assim que a eletrônica do projeto estiver confeccionada o
código será validado na plataforma real, podendo fazer alguns ajustes para integrá-lo com a
mecânica; Projetaremos um design para o O.L.H.O. e para a central em um software de CAD.
Após, começaremos a modificação de óculos comuns para suportar as placas e componentes
necessários. A central será feita separadamente de acordo com as necessidades encontradas;
Assim que tivermos todas as partes desenvolvidas, começaremos a etapa de montagem, que
consistirá em carregar a programação do computador para o microcontrolador, soldar os
componentes eletrônicos para o funcionamento dos sensores em uma placa para circuitos
eletrônicos, alimentar o circuito e o microcontrolador com uma bateria e acoplar eles no
O.L.H.O.; Após a etapa de montagem estar completa, vamos enviar convites à associações de
deficientes visuais para testarem o O.L.H.O.; Com o resultado da etapa dos testes, iremos
aprimorar o O.L.H.O. de acordo com as necessidades e sugestões coletadas até chegarmos à
uma solução para os problemas enfrentados.
PROBLEMA: Como auxiliar deficientes visuais a se locomoverem em locais desconhecidos, de
forma discreta e com baixo custo?
REFERÊNCIAS:
DIAS DE SÁ, Elizabet. Acessibilidade: As pessoas cegas no itinerário da cidadania. Disponível
em: <http://www.bancodeescola.com/acessibilidade.htm>. Acesso em: 23 maio 2016.
EBC. IBGE: 6,2% da população têm algum tipo de deficiência. Disponível em:
<http://www.ebc.com.br/noticias/2015/08/ibge-62-da-populacao-tem-algum-tipo-dedeficiencia>. Acesso em: 30 maio 2016.
Pitane. A Tecnologia Assistiva e as pessoas cegas ou com baixa visão. Disponível em:
<ww.contagem.pucminas.br/pitane/index.php?option=com_content&view=article&id=87:a>.
Acesso em: 31 maio 2016.
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S.A.C.A.: SISTEMA AUTÔNOMO CONTRA O AEDES
ORIENTADOR: Tiago Baptista Noronha.
AUTORES: Cassiano de Freitas Tavora Pacheco, Pedro Henrique Corrêa de Castro e Taylor
Grassotti da Silva.
JUSTIFICATIVA: O Aedes aegypti é um velho conhecido dos brasileiros. Causa recorrentes
epidemias de dengue desde os anos 1980. No capítulo atual desse enfrentamento, a
presidente da República fez um pronunciamento em rede nacional a respeito – “Basta que
impeçamos o mosquito transmissor de se reproduzir em águas paradas. Se o mosquito não
nascer, ele não tem como viver”, afirmou Dilma Rousseff (ÉPOCA, 2015). A dengue matou 839
pessoas em 2015, 80% mais do que os óbitos registrados no ano anterior; além da dengue, o
mosquito Aedes aegypti é o vetor do zika vírus e da febre chikungunya (IG, 2016). Com hábitos
diurnos, o mosquito se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao
entardecer. A reprodução acontece em água limpa e parada, a partir da postura de ovos pelas
fêmeas. Os ovos são colocados e distribuídos por diversos criadouros (ANS, 2015). Aedes
aegypti pode encontrar, em cada moradia e arredores, ambiente propício para sua
proliferação. Considerando os dados levantados pela Fundação Nacional de Saúde, o mosquito
vetor “foi erradicado duas vezes do Brasil, em 1955 e 1973, e que, com o relaxamento da
vigilância entomológica ocorrido no final da década de 70 e início dos anos 80, foi
reintroduzido, instalando-se definitivamente no país”, conclui-se que o trabalho de combate
deve ser permanente e contínuo. Desse modo, algumas medidas elementares podem ser
tomadas individual e coletivamente para auxiliar na erradicação do Aedes Aegypti (VARELLA,
2011). Com base em pesquisas o grupo de pesquisa elaborou o projeto “S.A.C.A .”, que propõe
a construção de um sistema autônomo a ser usado em grandes depósitos de água parada, e
tem como função fazer com que a água se mantenha em movimento através de um sistema de
vibração, o sistema autônomo percorre todo o depósito de água onde ele for colocado, assim,
movimentando a água com o objetivo de evitar a reprodução do mosquito no local e auxiliar
em seu combate.
OBJETIVO(S): O projeto visa auxiliar a população no combate ao mosquito Aedes Aegypti, de
forma eficiente e acessível a todos, e com isso ajudar a diminuir o número de casos que
envolvam doenças transmitidas pelo mosquito. Objetivos Específicos: Desenvolver uma
embarcação capaz de comportar o circuito eletrônico; Desenvolver um circuito eletrônico
resistente a água; Desenvolver um sistema de alimentação solar para o dispositivo; Verificar se
essa tecnologia será eficaz contra proliferação do mosquito, visando o aprimoramento para
que venha se tornar mais eficaz no combate ao Aedes Aegypti; Auxiliar a erradicação do
mosquito Aedes Aegypti, o transmissor de diversas doenças; Introduzir o projeto “S.A.C.A.” no
mercado para se tornar algo de fácil acesso a todos.
METODOLOGIA: A ideia do projeto surgiu após os surtos de doenças transmitidas pelo
mosquito Aedes Aegypti, que aconteceram no Brasil em 2015, como a dengue, o zika vírus e a
chikungunya. Doenças extremamente prejudiciais à saúde pública (ÉPOCA, 2015). Nesse
contexto, pensamos no “S.A.C.A.”. O projeto consiste na elaboração de uma pequena
embarcação, com a função de movimentar a água em lugares com grande quantidade de água
parada. A embarcação terá um sistema vibratório que vai gerar pequenas oscilações na água,
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fazendo com que fique em movimento e impossibilite a reprodução das larvas do mosquito.
Na busca de projetos similares, visualizamos vídeos no Youtube onde nos deparamos com um
projeto parecido com o S.A.C.A., elaborado pelo indiano Pranav Agarwal que juntamente a
pesquisas serviram como base para a elaboração do nosso projeto. O projeto exige
conhecimento nas áreas de: Mecânica e eletrônica. Na mecânica do projeto será feito uma
caixa de alumínio com uma tampa de acrílico, isso será chassi da embarcação e ficará elevada.
Dentro dela ficará o circuito de comando da embarcação. Para sustentar o chassi serão usados
dois tubos PVC 100 mm, cada tubo terá um motor 12 Volts DC que fará com que as hélices
girem para locomover a embarcação. Dentro desses tubos será acoplado um sistema de
vibracall para movimentar a água, fazendo com que a larva do mosquito não se alimente.
Também haverá canos com 25 mm de diâmetro que servirão como suportes para os sensores.
Serão quatro suportes vedados. Já na eletrônica teremos uma célula solar para abastecer a
bateria ligada ao circuito de comando da embarcação, teremos sensores LDRs que farão com
que a embarcação procure sempre andar nos locais mais escuros, uma vez que as larvas se
desenvolvem nessas regiões. Também será usado um temporizador para fazer com que a
embarcação ande por um período de tempo e fique parada por outro, assim repetitivamente,
junto a um sistema com buzzer para emitir um sinal caso a embarcação fique trancada.
PROBLEMA: Como desenvolver um sistema autônomo, eficiente e de baixo custo a ser
utilizado em locais com grande concentração de água parada e como o mesmo pode auxiliar
no combate ao mosquito Aedes aegypti?
REFERÊNCIAS:
Pranav Agarwal, 2014. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=42HqsWmc5cE;
http://www.ans.gov.br/prevencao-e-combate/combate-ao-mosquito-aedes-aegypti;
http://drauziovarella.com.br/drauzio/combate-a-dengue/;
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/12/o-avanco-assustador-do-zika.html;
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2016-01-05/brasil-passa-de-15-milhao-de-casos-dedengue-em-2015-quase-o-triplo-de-2014.html

SPOT WELDER - SOLDADOR DE PONTO UTILIZANDO MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS
DE UM MICRO-ONDAS
ORIENTADORES: Rafael Marquetto Vargas e Jonatas Matthies Roschild
AUTORES: Alison Cabral Castilhos, Christian Jardim de Souza e Gustavo Cunha.
JUSTIFICATIVA: Depois de uma revisão bibliográfica e de pesquisas, concluiu-se que é possível
elaborar um projeto de uma máquina de solda ponto utilizando materiais reaproveitados de
um micro-ondas usado. Por consequência, esta máquina será de baixo custo e terá
desempenho semelhante a uma máquina comercial. Esta máquina poderá ser utilizada para
auxiliar os alunos na execução dos seus projetos uma vez que não temos essa máquina no
nosso campus. A teoria do eletromagnetismo demonstra que uma corrente elétrica gera um
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campo magnético. A combinação destes dois fenômenos possibilitou a criação do
transformador. Este dispositivo gera um campo magnético através de seu enrolamento
primário e utiliza um enrolamento secundário que está submetido a esse campo para gerar
uma corrente induzida. A grande utilidade do transformador é que a relação do número de
espiras dos enrolamentos determina a relação entre tensão e corrente de entrada com a
tensão e corrente de saída.
OBJETIVO(S): O objetivo primeiramente é desenvolver um projeto de uma máquina de solda
de ponto. O intuito é reaproveitar peças de um micro-ondas estragado que por muitas vezes é
jogado fora ou vendido para um ferro velho, e na pior das hipóteses jogado no meio ambiente
podendo prejudicá-lo. Será preferível utilizar materiais reciclados ou reaproveitados também
nas partes do projeto que não podem ser retiradas do micro-ondas como por exemplo:
madeira, cabos e interruptores. O objetivo também é aprimorar o projeto de modo que fique
eficaz e seguro para ser utilizado no campus, principalmente na área mecânica da escola onde
ele pode ter muitas utilidades por ser leve, portátil e prático. Após o término do projeto, o
mesmo terá muitas utilidades dentro do campus, como exemplo a soldagem de pequenas
chapas e peças. O campus ainda não possui uma máquina profissional deste tipo e é nesse
ponto que entra a parte econômica do projeto, uma vez que a maioria dos componentes são
reaproveitados de um micro-ondas, este projeto terá um baixo custo em comparação e um a
um soldador de ponto profissional.
METODOLOGIA: Para realização do projeto, será construída primeira a parte elétrica do
protótipo. O componente principal que será utilizado é o transformador de micro-ondas que
pode ser reaproveitado de um micro-ondas estragado. Ele precisa ser modificado para seu
funcionamento no protótipo. A modificação que será feita no transformador se baseia nos
fenômenos da indução eletromagnética e do eletromagnetismo. O fenômeno da indução
eletromagnética é responsável pela geração de uma corrente induzida em um condutor que
estiver exposto a um campo eletromagnético variável.
PROBLEMA: A solda ponto é um procedimento muito utilizado na área industrial, porém é ma
máquina de elevado custo. No Campus Charqueadas, esse tipo de máquina pode ser utilizado
nas disciplinas técnicas se estiver à disposição. Uma vez que não a possuímos surgem
questões, poderíamos construir essa máquina? E se pudéssemos, como construí-la com
materiais reaproveitados de forma que tenha desempenho semelhante aos modelos vendidos
no mercado?
REFERÊNCIAS:
Soldagem \ Don Geary, Rex Miller ; Tradução: Carlos Lange Bassani, Irionson. -2.Ed. - Porto
Alegre : Bookman,2013.
Soldagem: Processos e metalurgia \ coordenação Emílio Wainer, Sérgio Duarte Brandi, Fábio
Décourt Homem de Mello- São Paulo: Blucher, 1992.
Grant Thompson - "The King of Random". Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=vrlvqib94xQ>. Acesso em: 15 junho. 2016.
“Ebah”. Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAPOoAH/transformadores
Acesso em: 15 junho. 2016.
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TORNO ARTESANAL PARA FABRICAR COMPONENTES DE MÓVEIS EM GERAL –
“TORNO FÁCIL”
ORIENTADORES: André Guimarães Camargo e Luís Gustavo Fernandes dos Santos.
AUTORES: Jose Santoso Rio e Renato Vieira de Oliveira.
JUSTIFICATIVA: O projeto Torno Fácil foi desenvolvido com base no conhecimento obtido no
decorrer do curso Técnico em Processos de Fabricação Mecânica modalidade Proeja no IFSul
Charqueadas. Desta maneira vamos suprir uma carência da Instituição, pois esta não possui
este tipo de equipamento, tornando possível assim o uso deste torno tanto pelos professores
e alunos dos cursos de Mecânica e Mecatrônica nas mais diversas atividades desenvolvidas
durante o período letivo na disciplina de Tornearia. Assim, com o Torno Fácil, será possível
contribuir para o crescimento do curso de Mecânica e Mecatrônica, agregando valores e
conhecimento para os alunos, de maneira a suprir suas necessidades de aprendizagem, nesta
área. Também será aproveitado na manutenção de ferramentas do campus, quando for
necessário um concerto ou complemento de peças (como as de madeira, por exemplo). Além
deste objetivo didático, com o Torno Fácil, criado para desenvolver peças de madeira, também
será possível fabricar pequenas peças de reposição caseira e utensílios domésticos (cadeiras,
bancos, mesas, cabos de faca, a títulos de exemplo). O que acreditamos ser de grande auxílio
nas residências, evitando gastos ou a compra de novas peças.
OBJETIVO(S): OBJETIVO GERAL Desenvolver e fabricar um torno de metal para a criação de
peças em madeira, produzidas de modo artesanal. 3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Construir um
torno para a produção de peças como brinquedos e acessórios caseiros. Produzir peças de
reposição tais como: pés de banco, cadeiras, utensílios domésticos, rodas de madeira, entre
outros. Propiciar a aprendizagem prática dos alunos, na disciplina de Tornearia, na fabricação
de peças que possam ser feitas no torno de metal nas aulas dos cursos de Fabricação Mecânica
e Mecatrônica do IFSUL – Campus Charqueadas.
METODOLOGIA: Inicialmente saímos em busca do tema a ser desenvolvido. Conversando com
o professor André, após várias sugestões, aceitamos a de um projeto de Torno. Focalizamos
então no desenvolvimento de um torno para tornear madeira. Ele será baseado na estrutura
dos tornos convencionais realizando operações semelhantes, ou seja, o torneamento é uma
operação de usinagem que permite trabalhar peças cilíndricas e ou quadradas, no caso
específico a madeira, geradas por um movimento uniforme de rotação, em torno de um eixo
fixo. Para realizar o torneamento, são necessários três movimentos relativos entre a peça e a
ferramenta do Torno. São eles: Movimento de Corte, de Avanço e de Penetração. Os últimos
são realizados manualmente pelo operador do torno. Para projetar e dimensionar o torno, foi
utilizado como parâmetro uma pessoa de estatura mediana (1,70 m), permitindo que
ergonomicamente ele fique confortável dentro deste parâmetro. Os desenhos do torno e suas
partes foram feitos no software Solidworks. Após o levantamento do material necessário para
a confecção do equipamento, pelo custo demandado, concluímos que utilizaremos o material
disponibilizado pelo IFSul, pois ele foi cedido pelos professores, conforme a relação a seguir:
Cantoneira de aço SAE 1020 com as seguintes medidas 1 ½” X 3/16”, tubo mecânico Ø 2”. O
torno terá as seguintes medidas: 900,00mm largura x 125,00 de profundidade x 975,00mm de
altura. Para realizarmos este processo, foram cortadas as cantoneiras manualmente na serra
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fita com as medidas do desenho, depois foram feitos os cortes com ângulos com
esmerilhadeira angular. Após esta etapa realizamos o processo de soldagem para a união das
peças, com eletrodo revestido, observando as medidas e normas de segurança necessárias
para o bom desenvolvimento do trabalho. Apresentar o presente projeto de forma a
desencadear na aprendizagem de alunos em fabricação mecânica e mecatrônica do IFSUL –
Campus Charqueadas.
PROBLEMA: Durante as aulas na disciplina de Tornearia, os professores desenvolvem o
conteúdo de maneirateórica ou por intermédio de filmes, PowerPoint ou slides, ficando difícil
para os alunos conseguirem se desprender dos conceitos e imaginarem este equipamento em
funcionamento. Utilizar o torno exige conhecimentos específicos, que somente o manuseio
deste equipamento pode proporcionar a quem está cursando o Técnico em Fabricação
Mecânica ou Mecatrônica. Alguns colegas, por já terem esta experiência em seus locais de
trabalho, facilmente assimilam os conceitos, porém, a maioria nunca usou um torno. Desta
forma, pela ausência de um torno no Campus Charqueadas do IFSul, pensamos no
desenvolvimento desta máquina, para que ele possa auxiliar no processo de aprendizagem dos
alunos do Campus Charqueadas, sendo utilizada como ferramenta de aprendizagem pelos
professores da referida disciplina
REFERÊNCIAS:
FRANCHI, C. M. Acionamentos Elétricos, 2008
http://www.petmec.uff.br/sites/default/files/downloads/CONEM2014-0562m%C3%A1quinasantigas_0.pdf
JÚNIOR, A. F. D. Usinagem da Madeira de Cinco Espécies Nativas Brasileiras. Revista Eletrônica
em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental. V. 18 n. 3 Set-Dez 2014, p.1200-1206
MIRANDA, F. C. da S. VI I I Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, 10 a 15 de agosto de
2014, Uberlândia - Minas Gerais.
VIEIRA, J. de M. TORNEAMENTO. Instituto Federal Santa Catarina http://www.ifsc.edu.br/
WAINER, E. Soldagem Processos e Metalurgia. São Paulo: Editora Blucher, 1992.
MELCONIAN, S. Elementos de Máquinas. São Paulo: Editora Érica, 2012. www.weg.net
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-cfw-09-inversor-de-frequencia-10413064catalogo-portugues-br.pdf
http://tecnicasdemarcenaria.blogspot.com.br/2011/07/tornear-madeira.html
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&
ved=0ahUKEwj0ztbOzv3NAhUJlJAKHQOaBC0QFghAMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.fem.unica
mp.br%2F~hermini%2FES723%2Faula9.ppt&usg=AFQjCNG-Y5enxhZVNFxGfCNWl97DR_VfA&bvm=bv.127178174,d.Y2I
http://www.petmec.uff.br/sites/default/files/downloads/CONEM2014-0562m%C3%A1quinasantigas_0.pdf
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ROBÔ AUTÔNOMO OMNIDIRECIONAL
ORIENTADOR: Marcelo Schiller de Azevedo.
AUTOR: Lucas Roberto Rocha da Silveira.
JUSTIFICATIVA: O estudo da robótica tem se mostrado cada vez mais importante, tanto nas
indústrias, quanto nas escolas, devido ao exponencial crescimento tecnológico gerado pela
alta demanda da sociedade. Esse progresso foi o estímulo para a criação da Olimpíada
Brasileira de Robótica, que tem como intuito gerar desafios para que robôs se tornem
autoadaptáveis a diversas situações propostas. Tendo em vista essa competição foi gerada a
necessidade de estudos sobre diversos componentes e linguagem de programação que foi o
motor para a criação deste projeto.
OBJETIVO(S): Este projeto tem como finalidade a construção de um robô autônomo
manipulador que possui rodas omnidirecionais. Além dos fatos técnicos, existe uma
preocupação em otimizar processos básicos e mutualmente agregar conhecimento sobre os
elementos mais modernos e menos conhecidos que serão utilizados. Este projeto possuí
também como objetivo aumentar a capacidade de resolver problemas e fazer escolhas dos
estudantes envolvidos com o mesmo. Além de tudo isso, o robô será capaz de participar de
diversas modalidades de competições alterando apenas sua programação.
METODOLOGIA: No início, foi projetado o robô em um modelo 3D para dar certa noção de
espaço e de número de sensores. As necessidades que o robô deveria suprir, em relação aos
componentes, foram retiradas das propostas de tarefas da OBR (Olimpíada Brasileira de
Robótica). Depois, foram passados os componentes para um protótipo. Neste protótipo foram
estudados os melhores sensores a serem utilizados tais como ultrassônico, QTR-8A (Sensor
para robôs seguidores de linha). Depois, foi feito um estudo aplicado para a programação das
funções com estes componentes. Desde o protótipo, foi mostrado o diferencial deste robô:
suas rodas omnidirecionais. Essas rodas trazem um diferencial de movimento para o robô, pois
elas possuem “sub-rodas”, ou seja, rolamentos que estão na roda com uma determinada
angulação. Isto traz a possibilidade do robô se deslocar de lado sem necessidade de fazer
diversas curvas. Por fim, com todos os sensores e todo conhecimento, o robô foi passada para
seu modelo final. Algumas regulagens foram feitas e o robô ficou apto a solucionar tudo o que
lhe foi proposto.
PROBLEMA: Hoje em dia, robôs estão cada vez mais sendo utilizados em aplicações técnicas e
industriais como: vigilância, inspeção, transporte e até mesmo entretenimento. Este projeto
busca uma abordagem prática e teórica para o desenvolvimento de um sistema autônomo
para um robô, a fim de executar tarefas que se mostrem necessárias desde os terrenos mais
planos até os mais extremos. Os robôs móveis terrestres na sua maioria são limitados a um
movimento, como por exemplo, para ele se movimentar para algum lado é necessário que sua
frente esteja voltada para a direção desejada. Resolvendo este problema haverá um ganho de
tempo, que otimizará a sua rotina.
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REFERÊNCIAS:
McRoberts, Michael. Arduino básico / Michael McRoberts ; [tradução Rafael Zanolli]. -- São
Paulo : Novatec Editora, 2011. Título original: Beginning arduino. THOMSEN, Adilson. COMO
CONECTAR O SENSOR ULTRASSÔNICO HC-SR04 AO ARDUINO. Disponível em:
<http://blog.filipeflop.com/sensores/sensor-ultrassonico-hc-sr04-ao-arduino.html>.
THOMSEN, Adilson. IDENTIFIQUE CORES COM O SENSOR DE COR TCS3200 E ARDUINO.
Disponível em: <http://blog.filipeflop.com/sensores/sensor-de-cor-tcs3200-rgb-arduino.html>.
THOMSEN, Adilson. MOTOR DC COM DRIVER PONTE H L298N. Disponível em:
<http://blog.filipeflop.com/motores-e-servos/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n.html>.
Tutorial sobre Interrupções no Arduino. Disponível em:
<http://labdegaragem.com/profiles/blogs/tutorial-sobre-interrup-es-no-arduino>.
MOTA, Leandro. Tutorial: Sensor infra vermelho Sharp com Arduino - Infra Red Sharp Tutorial.
Disponível em: <http://brasilrobotics.blogspot.com.br/2011/07/tutorial-sensor-infravermelho-sharp.html>.

ROBÔ MANIPULADOR DIDÁTICO
ORIENTADORES: Leonardo Missiaggia e Ricardo Prediger.
AUTORAS: Eduarda Santos Teixeira e Clarissa Toledo Martins.
JUSTIFICATIVA: Atualmente é difícil encontrar indústrias que não utilizem robôs
manipuladores, pois estes diminuem o custo de produção e estão cada vez mais eficientes,
realizando tarefas com grande precisão e de forma ininterrupta. O aperfeiçoamento deste
setor é dado pelo investimento em estudos na área da robótica. Segundo Tardif et al. (1991),
os saberes da experiência seriam aqueles resultantes do trabalho cotidiano, no conhecimento
do seu meio, que surgem e são validados pela experiência. Considerando essa teoria o
presente projeto tem a intenção de construir um protótipo que proporcione aos
pesquisadores estudantes a visualização e realização de experimentos práticos aplicando no
ambiente educacional a teoria aprendida, formando profissionais mais qualificados.
OBJETIVO(S): O projeto aqui apresentado tem como objetivo construir um protótipo de um
robô manipulador de baixo custo com plataforma de hardware e software didática.
Alcançando esse propósito poderemos dar a oportunidade dos estudantes obterem uma
formação mais completa, e maior aplicação de conceitos teóricos da área de robótica.
METODOLOGIA: Primeiro a estrutura mecânica do protótipo foi obtida pelo estudo e
adaptações de estrutura de robôs propostas em trabalhos científicos, com peças possíveis de
serem adquiridas com uma impressora tridimensional. O próximo passo foi desenvolver um
software com o uso de uma placa de prototipagem Arduino Mega 2560, neste software são
usadas equações matemáticas para descrever a cinemática do robô e a aplicação de técnicas
de geração de trajetórias e de controle. Atualmente, o foco está voltado para o
desenvolvimento de um aplicativo compatível com o sistema operacional Android, no qual o
usuário pode enviar para o robô a posição desejada para cada junta do robô. Este aplicativo
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tem base no modelo de Teach Pendant, o qual segundo Rosário (2010), consiste em teclas e
chaves de controle, onde podemos movimentar os diferentes graus de liberdade do
manipulador. Com esta etapa concluída o robô usará os sensores de posição de cada junta
para memorizar os pontos chave da trajetória afim de posteriormente executar uma
determinada tarefa especificada pelo operador, dessa forma facilitando o processo de
programação do robô.
PROBLEMA: No estudo de robótica a prática acaba tornando-se essencial para o aprendizado,
porém no ambiente educacional há uma grande escassez de recursos didáticos. A falta de
contato dos alunos com a aplicação da teoria acaba resultando em dificuldades de
aprendizado e esse obstáculo é acarretado, muitas vezes, pela pouca disponibilidade de
exemplares robóticos com finalidade didática, sendo que os existentes apresentam alto custo
financeiro.
REFERÊNCIAS:
COCOTA, J. A. N. J.; D'ANGELO, T.; MONTEIRO, P. M. B. Experiência de Aprendizagem Baseada
em Projetos no Ensino de Robótica. IEEE-ES AEP-RITA Vol. 2, Núm. 4, 2014, 183-190.
CRAIG, J. J. Robótica. 3 ed., São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. GÓMEZ, A. C. Diseño
y puesta en funcionamiento de un brazo robótico imprimible. Proyecto Fin de Carrera,
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Universidad Carlos III de Madrid, 2012.
MISSIAGGIA, L. ; PERONDI, E. A. . PLANEJAMENTO DE TRAJETÓRIAS DE MÍNIMO JERK PARA UM
ROBÔ CILÍNDRICO ACIONADO PNEUMATICAMENTE. Cuarto Congreso Argentino de Ingeniería
Mecánica (CAIM), Resistencia. Anais do CAIM 2014, 2014
ROSÁRIO, J. M. Robótica Industrial I. São Paulo, 2010.

MR. TRACK - O EXPLORADOR
ORIENTADOR: Leonardo Missiaggia.
AUTORES: Keila Almeida Kunz, Angelo Francisco Sirtoli Delamare, Leticia Bierhals Ignacio e
Clarissa Toledo Martins.
JUSTIFICATIVA: A utilização de um robô autônomo para a execução de tarefas que sejam
prejudiciais à saúde de um ser humano é um importante fator que pode pesar a favor da
utilização de um robô móvel para uma determinada aplicação. Assim, um robô que verifique
características físico-químicas do ambiente, como umidade, temperatura e presença de gases,
pode ser empregado para verificar de forma segura um determinado local de risco, sem que
haja a exposição direta do homem ao ambiente e possibilitando a preservação da saúde do
trabalhador.
OBJETIVO(S): Construir um robô autônomo movido por esteiras com o intuito de ler umidade,
temperatura e presença de gases inflamáveis no ambiente através da utilização de sensores.
Os resultados obtidos poderão ser analisados em um aplicativo compatível para celulares com
sistema android, por meio de uma comunicação serial transmitida via bluetooth.
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METODOLOGIA: Para dar início a montagem do robô foram projetadas peças, entre essas: o
chassi, os suportes para o servo motor, o sensor ultrassônico, o eixo, e um reforço para manter
a distância correta entre os eixos. O carro irá se locomover através de esteiras, e serão
utilizados dois servo-motores para promover o giro das rodas. Foi utilizado o microcontrolador
Arduino Nano, responsável pelo controle das atividades desempenhadas pelo robô. A
alimentação do robô é originada de uma bateria, a qual necessita da utilização de um
regulador de tensão, que a diminuirá para 5V. Por ser a autonomia uma de suas
características, ele será capaz de desviar de obstáculos pela utilização de três sensores
ultrassônicos, os quais auxiliarão na localização do carro. Possuirá, ainda, dois sensores, DHT11
e MQ—2, capazes de, respectivamente, medir temperatura e umidade, bem como analisar a
presença de gases inflamáveis e fumaça.
PROBLEMA: Existem locais que apresentam grande dificuldade de acesso para o homem, ou
que podem proporcionar certa insegurança a alguém exposto às condições presentes no local.
A existência de gases inflamáveis, fumaça, temperaturas e pressões elevadas ou até mesmo a
umidade, quando somada a demais fatores, podem ser citados como possíveis causadores de
problemas à saúde humana. Nesse contexto os robôs móveis autônomos ou guiados
remotamente têm sido cada vez mais utilizados a fim de realizar alguma atividade que seja
necessária nesse tipo de ambiente.
REFERÊNCIAS:
Monk, Simon. Projetos com arduino e android: use seu smartphone ou tablet para controlar o
arduino; Tradução: Anatólio Laschuk. Porto Alegre: Bookman, 2014.
Inventor, MIT App. App Inventor Beginner Tutorials; 2012. Craig, John J. Robótica, 3 ed.; São
Paulo: Editora Pearson, 2012.
Niku, Saeed B. Introdução à Robótica: Análise, controle e aplicações, 2ed.; Livros Técnicos e
Científicos Editora LTDA, 2013.
McRoberts, Michael. Arduino básico; Tradução: Rafael Zanolli; São Paulo: Novatec Editora,
2011.

YELLOW SPIDER
ORIENTADOR: Leonardo Missiaggia.
AUTORES: Andrei Münchow Reinaldo, Luciano Schmegel Wachholz e Diuly da Silveria Gouvêa.
JUSTIFICATIVA: A utilização de robôs com capacidade de locomoção vem sendo cada vez mais
necessária nos últimos anos em função da capacidade que eles possuem de realizar tarefas
com grande precisão e complexidade, preservando os seres humanos de atuar em atividades
insalubres e/ou perigosas. Segundo Secchi (2008), o sistema de locomoção é uma das
principais características de um robô móvel, estando condicionada ao seu ambiente de
trabalho. Tendo isto em vista, um robô que opera através de patas possui uma maior
flexibilidade de utilização em relação a um que adota, por exemplo, rodas como meio de
locomoção, visto que o primeiro possui mais facilidade de deslocamento em diferentes locais.
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Baseado nisto e na crescente necessidade de maior utilização da robótica móvel pelo homem,
este projeto tem o propósito de desenvolver uma tecnologia que facilite o acesso a locais
perigosos ou de difícil acesso, assegurando a vida e a saúde humana.
OBJETIVO(S): Este trabalho tem como objetivo desenvolver o protótipo de um robô em forma
de aranha, com seis patas, que se desloque em diferentes pisos e seja capaz de desviar e
contornar obstáculos dispostos em seu ambiente. A utilização desse robô permitirá realizar
operações em locais de difícil acesso ou que representem riscos à saúde do ser humano.
METODOLOGIA: Primeiramente, foram realizadas pesquisas na internet e em artigos
acadêmicos a fim de conhecer as utilizações de um robô com patas e quais os projetos
semelhantes que estão sendo desenvolvidos. Em relação à construção do protótipo, há três
etapas principais: estrutura mecânica, circuito elétrico e eletrônico e software. Para o
desenvolvimento da estrutura mecânica do protótipo, foi utilizado como base o projeto de
uma aranha desenvolvida em um trabalho científico encontrado na internet; além disso,
algumas partes foram criadas no programa Inventor e impressas numa impressora
tridimensional. Para a etapa de circuito elétrico, foi utilizada uma placa, onde foram realizadas
todas as ligações elétricas do projeto. Por último, para o controle do robô, está sendo
desenvolvido um software que será utilizado na plataforma de prototipagem Arduino.
PROBLEMA: A robótica tem sido cada vez mais utilizada, seja em aplicações industriais com
robôs manipuladores ou em aplicações de robótica móvel. Robôs móveis são amplamente
utilizados, por exemplo, em aplicações e atividades militares e de segurança como
desarmamento de bombas e entrada em áreas de conflito. Robôs que circulam em ambientes
hostis geralmente devem transpor e/ou desviar de obstáculos, sendo assim, muitas vezes os
robôs se movimentam através de patas, a fim de evitar o travamento de rodas em
imperfeições do solo e, por muitas vezes, também possuem o seu controle através de
comandos enviados remotamente por um operador. Além disso, robôs autônomos podem
operar de forma ininterrupta por um grande período e em ambientes com baixa luminosidade,
características que seriam prejudiciais ao trabalho de seres humanos. A robótica, muitas vezes,
é utilizada de forma supérflua pelo homem, sem apresentar utilidades significativamente
relevantes para a sobrevivência; já as necessidades de segurança e afins não são tão
privilegiadas com o uso da tecnologia como deveriam ser. Desta forma, necessita-se um maior
desenvolvimento de equipamentos, como robôs, que interfiram beneficamente na segurança
da vida humana.
REFERÊNCIAS:
86Hexapod. Capturado na internet no link: <http://www.thingiverse.com/thing:964149>.
Capturado em 06 de abril de 2016; 11h:21min:13seg.
Arduino. Capturado na internet no link: <https://www.arduino.cc/>. Capturado em 18 de maio
de 2016; 10h:25min:03seg.
SECCHI, H. Uma Introdução aos Robôs Móveis. Monografia, Instituto de Automática – INAUT
Universidade Nacional de San Juan – UNSJ – Argentina, 2012.

125

Charqueadas, RS, outubro de 2016.
Coordenadoria de Pesquisa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

ANAIS DA X MOCITEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSul – Câmpus Charqueadas

ESTUDO DE VIABILIDADE E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA USINA DE ENERGIA EÓLICA DE
BAIXA POTÊNCIA
ORIENTADOR: Jônatas Matthies Roschild.
AUTORES: Vitor Simon de Souza, Marcello Ranieri Dworakowski Gonçalves e Lindomar Júnior
Souza de Lima.
JUSTIFICATIVA: A matriz energética brasileira é diversificada, sendo que a energia renovável
representa 41,2% da energia gerada no país. Desta energia renovável, a energia eólica e a
solar, representam apenas 3.51%, apesar do grande potencial devido o extenso litoral
brasileiro e a grande incidência solar [Ministério de minas e energia, 2016]. E foi pensando
exatamente nessa questão que decidimos desenvolver nosso projeto, tendo em conta que é
uma área que apresenta um grande potencial de desenvolvimento.
OBJETIVO(S): Este trabalho busca propor a construção de uma usina eólica de baixa potência,
sabendo-se que a produção de energia eólica é uma área em que o Brasil conta com um
grande potencial de desenvolvimento que não tem sido aproveitado por conta dos altos custos
de instalação e manutenção das usinas eólicas, fato que poderá ser amenizado com a
produção do nosso projeto, o qual será elaborado tendo em vista amenizar esses custos a
partir de sua implementação.
METODOLOGIA: Inicio: -Revisão da bibliografia; -Especificação dos elementos passivos e de
controle; Desenvolvimento: -Construção do conversor CC - CC (Buck); -Teste preliminar:
avaliação da construção; -Verificar o funcionamento do conversor Buck acoplado a uma
bateria; -Construção do inversor CC - CA (Full-bridge); -Teste preliminar: avaliação da
construção; -Combinar o funcionamento do conversor CC - CC (Buck) com o inversor CC - CA
(Full-bridge); -Verificar o funcionamento do conversor Buck acoplado em uma bateria
combinada ao inversor Full-bridge; -Verificação do gerador; -Pesquisar modelos que adaptam
melhor ao projeto; -Pesquisar os melhores lugares da região carbonífera para construção de
uma usina eólica; -Construção do suporte para que o gerador fique alto o suficiente, assim
funcionando perfeitamente; -Verificar o funcionamento do gerador em conjunto ao conversor
buck e o inversor Full-bridge; -Estudar o melhor local para implementação da usina eólica na
região carbonífera,considerando: -Regularidade do vento: variações na direção e intensidade
da velocidade; -Intensidade do vento: disponibilidade energética do local destinado à
instalação do sistema eólico.
PROBLEMA: É viável a implementação de uma usina de energia eólica de baixa potência?
REFERÊNCIAS:
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME. Resenha energética brasileira. Brasília, 2016.
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ENSINO TÉCNICO
INFORMÁTICA

A GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA NO ENSINO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO NO
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
ORIENTADORES: Sandro José Ribeiro da Silva, Márcio Bigolin e Silvia de Castro Bertagnolli.
AUTORES: Nathália Finkler Gazzo, Stephano Ramos Pinto, Guilherme Prezzi e Bruno de Sousa
Much.
JUSTIFICATIVA: Com os novos cenários da educação, frente aos avanços da ciência e da
tecnologia, o modo de ensino e aprendizagem deixou de ser exclusividade de um único
ambiente, pois junto aos novos dispositivos e às novas tecnologias emerge a necessidade de
atualização das estratégias educacionais. Os ambientes educacionais digitais necessitam
tornarem-se pedagogicamente atrativos ao educando. A gamificação, conforme Kapp (2012),
utiliza elementos, mecânicas e dinâmicas de jogos para envolver as pessoas em contextos não
relacionados a jogos. Por sua vez, o jogo eletrônico “é um sistema em que os jogadores se
envolvem em um desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback, o que
resulta em um desfecho quantificável, muitas vezes provocando uma reação emocional"
(KAPP, 2012, p. 7). O número de projetos incluindo a disciplina de lógica de programação estão
em crescimento. Pode-se citar como referência a Universidade Feevale, na cidade de Novo
Hamburgo, onde há a utilização dos jogos educacionais para auxiliar no aprendizado de jovens
que passam por tratamento oncológico. Também, na mesma instituição há um projeto
denominado Logicando, que leva jogos de raciocínio lógico em escolas da região.
OBJETIVO(S): Geral: Analisar a potencialidade do uso da gamificação como uma ferramenta
efetiva no ensino e aprendizagem da lógica de programação em cursos técnicos integrados ao
ensino médio, através da utilização de jogos eletrônicos. Específicos: Construir um protótipo
de jogo eletrônico, utilizando o conceito de gamificação, para o auxílio do ensino e
aprendizagem de lógica de programação, avaliar o protótipo de um jogo eletrônico
desenvolvido e contribuir na discussão da utilização de ambientes educacionais/digitais
pedagogicamente atrativos ao educando.
METODOLOGIA: O primeiro passo para a construção do ambiente foi a pesquisa quantitativa
com o público alvo através de um questionário aplicado virtualmente, através da ferramenta
Google Formulários, visando coletar as preferências de cada jogador tais quais idade, a
frequência que costuma jogar e em que lugar, plataforma e qual a sua favorita, categoria
habitual, se jogos auxiliam no seu aprendizado e de que forma, além de questionar sobre o
costume de jogar em redes sociais e se há compartilhamento da evolução no perfil, a fim de
levar os requisitos necessários para a elaboração do software de ensino/aprendizagem de
lógica e lógica de programação, juntamente com a realização do estado da arte referente ao
mesmo, analisando plataformas, como, Codeacademy, Code Studio, Code Combat e
SoloLearn,por exemplo. Quanto às oficinas realizadas pelo projeto com os alunos da
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comunidade interna, cuja a inscrição é feita via formulário, a aplicação do jogo Tri Logic,
desenvolvido pelo projeto tendo como base o Tri Lua, referente ao trabalho de conclusão de
curso de Pablo Dihel, ex-aluno do curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da
referente instituição, uma forma lúdica de ensino de lógica de programação. Esse apresenta
mineração de dados, ou seja, os dados de erros, acertos e tempo por questão são
armazenados e enviados para o professor, para que tenha um panorama de desenvolvimento
dos alunos. O jogo é intercalado com aplicação de jogos lógicos virtuais, a fim de provocar o
estímulo do raciocínio lógico, podendo auxiliar seu desempenho acadêmico.
PROBLEMA: O ensino da lógica de programação passa anualmente por adaptações
significativas. Entretanto, estas adaptações não são suficientes para suprir as dificuldades
enfrentadas pelos estudantes. Vários são os fatores que contribuem para a dificuldade no
ensino e aprendizagem: podemos destacar, no que tange ao ensino, a metodologia tradicional
com ênfase excessiva na construção de algoritmos repetitivos e desconexos à realidade do
estudante, a busca inadequada de novos recursos pedagógicos e, no que se refere à
aprendizagem, o conceito pré-formado de que “lógica de programação é uma disciplina difícil”,
a necessidade de dedicação e empenho na realização das atividades propostas pelos
professores e falta de motivação. Uma possível solução a esta problemática seria o
desenvolvimento de um jogo eletrônico, a partir do conceito de gamificação, como uma
ferramenta de ensino e aprendizagem que contribua para tornar a disciplina mais atrativa e
contextualizada.
REFERÊNCIAS:
Kapp, K. M. (2012). The gamification of learning and instruction: game-based methods and
strategies for training and education. San Francisco: Pfeiffer & Company.

A TECNOLOGIA MÓVEL NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS
ORIENTADORAS: Patricia Thoma Eltz e Monica Xavier Py.
AUTORA: Nathália Rodrigues da Siva.
JUSTIFICATIVA: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) é realizado através
da parceria entre a Secretaria Estadual da Saúde, Ministério da Saúde e Secretarias Municipais.
Estima-se que, entre os anos de 2008 e 2013, a SAMU já salvou mais de um milhão de vidas
(SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE), como mostram os dados, o atendimento médico préhospitalar móvel é de extrema importância para complementar o sistema único de saúde,
tendo em vista isso, o interesse de contribuir com inovações para o serviço público se
intensifica, pois falta tecnologias móveis no mercado que fazem a unificação entre o paciente
e a SAMU. Alguns aplicativos como, o iTriage, disponível na Play Store ( Loja de aplicativos
Google), dispõe de funcionalidades semelhantes, mas é disponível somente na língua inglesa e
não tem ligação com a SAMU.
OBJETIVO(S): O principal objetivo deste projeto de pesquisa é analisar dados, desenvolver um
aplicativo móvel e um sistema com o intuito de contribuir com a evolução tecnológica na área
da saúde. Os objetivos específicos são: Contribuir com a saúde pública; aproximar o enfermo
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de um atendimento ágil; facilitar o atendimento médico; contribuir com o atendimento inicial
e reduzir o número de trotes.
METODOLOGIA: Para que seu principal objetivo seja almejado, essa pesquisa terá como
metodologias, pesquisa de campo nas unidades centrais da SAMU em Porto Alegre, pesquisas
bibliográficas voltadas para questões sociais e a saúde pública no estado do Rio Grande do sul,
questionários e entrevistas semiestruturadas com funcionários e médicos reguladores,
realizadas com o intuito de trazer novas funcionalidades e conhecer o meio trabalhado,
caderno de campo para registros pessoais, desenvolvimento de um sistema Web e um
aplicativo Android. Durante as pesquisas de campo foi visto que seria necessário a criação de
um sistema WEB, para que funcionasse como um receptor de dados do aplicativo móvel. Para
o desenvolvimento deste sistema será utilizado à linguagem de programação em JAVA, com
um banco de dados programado em Hibernate. O aplicativo programado em Android será
necessário, pois servirá como uma base usada pelo usuário para se comunicar com o serviço
móvel de urgência, onde possuirá diferentes funcionalidades, como mapeamento de sintomas,
alerta aos familiares, botão de emergência e o cadastro, que será a parte de maior
importância, pois ali, poderá ser inserida toda e qualquer informação considerada relevante
para o usuário, adicionando então, esses dados ao sistema WEB SAMU, que será voltado
somente a funcionários da central de atendimento. Portanto, cada vez que o usuário
necessitar do serviço poderá fornecer seu CPF, que servirá como identificação e o atendente
ou médico regulador SAMU, terá acesso a todo cadastro que o usuário forneceu.
PROBLEMA: A questão norteadora da pesquisa é: Como a tecnologia móvel pode contribuir no
atendimento as urgências?
REFERÊNCIAS:
ANDRADE, Elizabeth Nogueira. O SUS e o direito à saúde do brasileiro: leitura de seus
princípios, com ênfase na universalidade da cobertura. Revista Bioética. Número 18.1, pg 5358, 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências. Brasilia: Editora do
Ministério da Saúde, 2006.
GIGLIO-JACQUEMOT, Armelle. Urgências e emergências em saúde: perspectivas de
profissionais e usuários. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2005.
MACHADO, Cristiani e SALVADOR, Fernanda. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência:
análise da política brasileira. Revista Saúde Públican. Número 45, pg 519-28, 2011.
SCLIAR, Moacyr. História do conceito de saúde. Revista Physis 17.1, pg 29-41, 2007.

SISTEMA WEB PARA O AUXÍLIO AOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM PARA
DISCENTES COM DISLEXIA
ORIENTADOR: Mauricio da Silva Escobar.
AUTORES: Vitória Conceição Acunha e Aires Renato Fernandes da Silva Junior.
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JUSTIFICATIVA: A dislexia do desenvolvimento é um dos distúrbios de aprendizagem mais
discutidos atualmente. Ela consiste, em linhas gerais, na dificuldade de leitura, escrita e
soletração, sendo caracterizada pelo baixo rendimento da leitura, que se apresenta muito
abaixo do esperado para a idade, inteligência e escolaridade do aluno. Seria a tecnologia o
caminho para o melhor desempenho escolar dos portadores deste transtorno de
aprendizagem? Acredita-se que, por meio do uso de tecnologia e, principalmente uma
plataforma web intuitiva, crianças disléxicas em processo de alfabetização podem ter uma
evolução mais rápida e de maior qualidade, para que, no decorrer de sua vida os desafios
relacionados a leitura não se tornem um fardo e uma possível desistência da vida acadêmica.
OBJETIVO(S): O objetivo geral deste projeto é : Propor um sistema Web desenvolvido capaz de
enriquecer e otimizar a capacidade de leitura, escrita e soletração de crianças com dislexia em
processo de alfabetização. Objetivos Específicos: • Pesquisar sobre o estado da arte em
Dislexia; • Elencar e modelar os requisitos gerais do sistema proposto; • Promover a
implementação funcional do sistema; • Promover a implementação do módulo para
identificação do nível de dislexia; • Promover a implementação do módulo para reprodução de
materiais didáticos; • Realizar testes, a fim de avaliar a ferramenta proposta. a. Os testes serão
divididos em duas etapas: (i) testes funcionais, que buscam avaliar o correto funcionamento da
ferramenta e (ii) testes de aceitação, que visam aplicar o sistema em pelo menos uma turma, a
fim de verificar como o professor e os alunos (com dislexia) avaliam a relevância do sistema
proposto. • Escrever relatórios técnicos para formalizar o desenvolvimento do projeto e dos
resultados obtidos. • Participar de feiras científicas, a fim de divulgar a ideia e obter feedback
da comunidade.
METODOLOGIA: Esta pesquisa se caracteriza como um estudo exploratório utilizando a
estratégia Projeto e Criação (OATES, 2006). O foco das pesquisas guiadas por essa estratégia é
o desenvolvimento de novos produtos de TI (Tecnologia da Informação). Para eles serem
considerados de fato uma pesquisa (e não somente uma prova de conhecimento técnico), eles
devem demonstrar, qualidades acadêmicas, como análise, discussão, justificação e avaliação
crítica (OATES, 2006). Será utilizado um processo de desenvolvimento prototipal, sendo
criados ao longo do processo de desenvolvimento provas de conceito, a fim de testar e
permitir a análise das diferentes partes do sistema. Este projeto pode ser organizado em três
grandes etapas, que são: Etapa 1 – Reconhecimento inicial do problema: serão estudados
conceitos e aspectos relevantes à formulação do sistema proposto, como os conceitos de
sistemas Web responsivos, dislexia, distúrbios de aprendizagem e sistemas de aprendizagem.
Também, durante os estudos preliminares, serão pesquisados trabalhos relacionados. Esta
etapa será executada por todos os membros do projeto para a consolidação dos conceitos e
tecnologias necessários para a condução do projeto. Etapa 2 – Proposta de um sistema web:
consiste na proposição de um sistema web para auxílio na identificação do nível de dislexia
bem como para a reprodução de materiais didáticos para os alunos com dislexia. Esta etapa
será executada principalmente pelos bolsistas envolvidos no projeto, sob supervisão técnica
do coordenador do mesmo. Etapa 3 - Avaliação: a partir dos conhecimentos teóricos e
empíricos gerados nas fases anteriores, a terceira e última etapa desta pesquisa consistirá na
elaboração de instrumentos para a coleta de dados a fim de avaliar qualitativamente e
quantitativamente o sistema proposto. A avaliação por sua vez, consistirá em testes
funcionais, demonstrando o correto funcionamento do software, e testes de aceitação, que
consiste em disponibilizar o sistema para utilização.
PROBLEMA: Nos dias de hoje, a computação vem ganhando espaço especialmente por ser
uma área que proporciona tecnologias para a criação de soluções variadas para os mais
diversos tipos de problemas e situações, tais como comunicação a distância, entretenimento,
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entre muitos outros. Sendo assim, por que não a utilizar na resolução de problemas de
crianças com dislexia, dificuldade na área da leitura, escrita e soletração e, que nos últimos
anos, atinge em de 7% a 10% da população?
REFERÊNCIAS:
ABC da Saúde. Dislexia o que é. Acesso em Abril de 2016. Disponível em: <
https://www.abcdasaude.com.br/pediatria/dislexia>
ACAMPORA, B. Psicopedagogia Clínica. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013 CZELUSNIAK, A.
Dislexia afeta 7% das crianças. Acesso em Abril de 2016. Disponível em:
<http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/dislexia-afeta-7-das-criancase3xk0wkzhok5cspl6t1laqjim>
HENNING, K. A. Compreender a Dislexia , Um Guia para Pais e Professores. Porto: Porto
Editora., 2003.
MASSI, G. A dislexia em questão. São Paulo: Plexus Editora, 2010.
MORAIS, A.M.P. Distúrbios da Aprendizagem – Uma abordagem Psicopedagógica. São Paulo:
Edicon, 2003.
NUNES, Y.L.I., FREITAS, R.C.de. A informática na intervenção psicopedagógica. Acesso em abril
de 2016. Disponível em: <www.faeterjrio.edu.br/revista/ojs/index.php/revISTa/article/viewArticle/59>.
OATES, B. Researching Information Systems and Computing. Sage Publications Ltd, 2006, 341p.
SIQUEIRA, C.M., GRUGEL-GIANNETI, J. Poor school performance: an updated review. Rev Assoc
Med Bras. 2011;57:78-87.
SOFFA, M.M., ALCÂNTARA, P.R. de C. O uso do software educativo: reflexões da prática
docente na sala informatizada. Acesso em abril de 2016. Disponível em:
<http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/335_357.pdf>.

E.R.V.A. - ENSINO COM REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA
ORIENTADOR: Mauricio da Silva Escobar.
AUTORES: Guilherme da Silva Carvalho e Edmilson Conceição do Nascimento Filho.
JUSTIFICATIVA: Estudos realizados pela OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) apontam que o professor, no Brasil, gasta cerca de 20% do seu
tempo de aula com indisciplina. Essa indisciplina, ou a falta de interesse, pode se manifestar de
diversas formas na vida de um estudante. A distração e o barulho demonstram o seu
desinteresse em sala de aula, reflexos da falta de atenção. Na verdade, a indisciplina pode ser
percebida muito antes de tornar-se um problema de comportamento, como a “bagunça” ou a
agressividade, que são formas de expressão da falta de respeito com os estudos. O não
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acompanhamento das aulas já é um forte indício de indisciplina (AQUINO, 1998; YAMAMOTO,
2014). Se os professores partirem do princípio de que todo jovem quer aprender, mesmo que
esta vontade esteja escondida no inconsciente do mesmo, notarão que a ausência de disciplina
e a falta de organização nos estudos aparecem quando o mesmo começa a perder a vontade
intrínseca de querer aprender. E isso, com o passar do tempo, torna-se um enfado, ou seja,
deixa de ser vontade e passa a ser quase como um sacrifício. A educação no Brasil, de modo
geral, tem mostrado esta situação. Com base na falta de interesse dos alunos, devemos refletir
sobre os métodos tradicionais de ensino. Dessa forma, são necessários métodos inovadores,
aliados à tecnologia, como forma de atrair o interesse do aluno e, consequentemente,
contribuir para sua aprendizagem fazendo com que ele mantenha o foco e tenha mais
interesse na aula.
OBJETIVO(S): Este projeto propõe a criação de um sistema computacional para os educadores
tornarem suas aulas mais atraentes e interativas através do uso da tecnologia em conjunto dos
métodos tradicionais de ensino, de modo a despertar o interesse do aluno por determinado
conteúdo. Nesse sistema, o professor, ou o aluno, poderá organizar suas aulas através de
ambientes e objetos de aprendizagem. Os mesmos serão modelados tridimensionalmente e
poderão ser visualizados com o uso da Realidade Virtual e/ou da Realidade Aumentada,
dependendo do tipo de dispositivo (smartphones, tablets, computadores, etc.) à disposição
dos estudantes e professores. Sendo assim, o objetivo geral deste projeto é promover a
construção de ambientes e objetos virtuais, que possam ser utilizados e adaptados por
professores na elaboração de aulas mais interativas e atrativas, contribuindo no processo de
formação dos alunos. Esses objetos e ambientes tridimensionais podem ser quaisquer
elementos que caracterizem alguma situação que favoreça o aprendizado do aluno acerca de
algum conteúdo e que, juntos, formem um sistema completo de ensino e aprendizagem. Além
disso, este projeto também possui como objetivo apontar que, ao contrário do que muitos
pensam, a Realidade Virtual e Realidade Aumentada podem ser introduzidas no contexto
educacional de forma extremamente acessível; satisfazendo o apelo de muitos professores por
tecnologia de baixo custo em sala de aula, como mostrado em levantamentos de pesquisas
realizadas pela PBS (Public Broadcasting Service) em alguns países anos atrás.
METODOLOGIA: Esta pesquisa possui caráter exploratório e têm foco no desenvolvimento de
novos produtos de TI (Tecnologia da Informação), também chamados de artefatos (OATES,
2006). O projeto em si pode ser organizado em três grandes etapas, que são: Etapa 1 –
Reconhecimento inicial do problema: essa etapa é eminentemente exploratória. Nela foram
estudados conceitos e aspectos relevantes à formulação do sistema proposto, como os
conceitos de Objetos de Aprendizagem, Realidade Aumentada, Realidade Virtual, Repositórios
de Conhecimento, Sistemas CAD e modelagem 3D. Também, durante os estudos preliminares,
foram pesquisados trabalhos relacionados. Etapa 2 – Proposta de ambientes virtuais de
aprendizagem: o objetivo da segunda etapa é a proposição de ambientes virtuais de
aprendizagem para as principais áreas de conhecimento do ensino fundamental, médio,
técnico e superior, como forma de avaliar a viabilidade em utilizar a Realidade Virtual e
Realidade Aumentada como ferramentas de ensino. Esta etapa envolve a aplicação dos
conhecimentos adquiridos sobre modelagem 3D para a identificação e construção de pelo
menos um ambiente virtual para cada área de conhecimento supracitada nos objetivos. Etapa
3 - Avaliação: a partir dos conhecimentos teóricos e empíricos gerados nas fases anteriores,
foram conduzidos estudos para avaliar os ambientes propostos ao término da Etapa 2. Desta
forma, a terceira e última etapa desta pesquisa consistirá na elaboração de instrumentos para
a coleta de dados a fim de avaliar qualitativamente e quantitativamente o sistema e os
ambientes propostos. A avaliação por sua vez, consistirá em testes funcionais, demonstrando
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o correto funcionamento do software, e testes de aceitação, que consiste em disponibilizar o
sistema para que ele seja testado por professores e alunos da comunidade.
PROBLEMA: A área da educação possui, sem dúvida alguma, uma enorme importância na atual
sociedade em que vivemos; portanto, investimentos e constantes renovações nos métodos de
ensino são e serão sempre essenciais. Porém, por mais clara que seja a relevância dessa área, é
inegável que a mesma possua inúmeras dificuldades. Atualmente, manter a atenção e
estimular os alunos em sala de aula torna-se cada vez mais desafiador para os professores,
principalmente quando os alunos utilizam, indevidamente, os diversos aparelhos eletrônicos
em sala de aula, os quais muitas vezes podem desviar completamente o foco no conteúdo
proposto pelo professor. Fatores como a falta de concentração (seja em sala de aula ou não,
como no ensino a distância), má fixação dos temas abordados, conteúdos maçantes passados
através de métodos obsoletos e falta de comprometimento, por puro e simples desinteresse,
podem influenciar negativamente o andamento acadêmico de um estudante. Tendo isso em
mente, aliar-se à tecnologia pode ser o primeiro passo na busca por uma melhor qualidade de
ensino em qualquer um de seus níveis. A Realidade Virtual (BLASCOVICH & BAILENSON, 2011)
e a Realidade Aumentada (FURHT, 2011) são ótimos exemplos de tecnologias que podem ser
bem desenvolvidas no âmbito educacional e podem servir como ferramentas
multidisciplinares; ajudando a superar os simples problemas que trazem péssimas
consequências na vida profissional, e muitas vezes pessoal, de qualquer indivíduo em busca de
formação.
REFERÊNCIAS:
Aquino, J. G. A indisciplina e a escola atual. Rev. Fac. Educ., São Paulo , v. 24, n. 2, Julho de
1998.
Blascovich, J., Bailenson, J. Infinite Reality: Avatars, Eternal Life, New Worlds, and the Dawn of
the Virtual Revolution. William Morrow & Co. 2011.
Furht, B. Handbook of Augmented Reality. Springer. New York. 2011.
Oates, B. Researching Information Systems and Computing. Sage Publications Ltd, 2006, 341p.
Yamamoto, K. Professor brasileiro gasta 20% do tempo de aula com indisciplina. UOL
Educação. Disponível em <educacao.uol.com.br>. Acesso em 1 de novembro de 2014.

IMGDENOISING: UMA FERRAMENTA ONLINE PARA PROCESSAMENTO E REMOÇÃO
DE RUÍDOS EM IMAGENS
ORIENTADOR: Rodolfo Migon Favaretto.
AUTORES: Rafael Oleques Nunes, Rafaela Michelsen Lima e Temis Lacerda da Silva.
JUSTIFICATIVA: O processamento de imagens é fundamental para que se possa manipular
objetos gráficos com a finalidade de melhorá-los ou deixá-los visualmente possíveis de serem
analisados. Em imagens médicas, por exemplo, onde se deseja detectar a presença ou não de
uma determinada anomalia em um órgão, uma grande quantidade de ruído pode
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impossibilitar um diagnóstico ou até mesmo mascarar uma doença existente. A utilização de
programas de editoração gráfica podem ser uma opção para a remoção de ruídos em imagens,
porém esse processo onde o usuário manipula a imagem, normalmente, é demorado e
trabalhoso, pois envolve diversas questões complexas que envolvem a concepção de uma
imagem, além de que o usuário precisa estar familiarizado com a ferramenta e conhecer todas
as suas funcionalidades. Nesse cenário, faz-se necessário uma ferramenta que realize essa
tarefa de maneira automática, removendo os ruídos e corrigindo a imagem sem que o usuário
precise se preocupar com qualquer questão envolvida.
OBJETIVO(S): A ideia geral deste projeto é desenvolver uma ferramenta para manipulação de
imagens que possibilite a remoção de ruídos e imperfeições de maneira automática, buscando
manter a qualidade original da imagem e possibilitando, assim, que usuários possam processar
as imagens sem possuir nenhum conhecimento técnico. Espera-se, com o desenvolvimento
deste projeto, que se tenha uma ferramenta acessível e que se proponha a auxiliar no
processo de manipulação de imagens, impactando diretamente tanto no cotidiano de usuários
comuns, com o intuito de tratar imagens apenas por questões de estéticas quanto no meio
acadêmico, científico e tecnológico, onde se deseja melhorar a qualidade de uma imagem para
que seja melhor analisada.
METODOLOGIA: O desenvolvimento deste projeto terá início com o estudo de diversos
conceitos envolvendo imagens e aquisição dos valores numéricos que representam a
intensidade de cor de cada um dos pixels que compõem essa imagem. Para tal, será utilizada a
ferramenta OpenCV, a qual permitirá realizar a leitura dos valores dos níveis de cor de cada
pixel das imagens com ruídos, gerando uma matriz numérica que servirá de entrada para os
algoritmos a serem desenvolvidos. Após a revisão da literatura acerca do assunto, serão
implementados alguns filtros de remoção de ruídos. Nessa etapa será utilizada a linguagem de
programação C++, juntamente com a biblioteca OpenCV. Uma vez implementados, os
algoritmos serão testados e validados, por meio de uma série de experimentos com diversas
imagens e configurações de parâmetros diferentes, a fim de se identificar qual o algoritmo e
parâmetros mais indicados. Por fim, uma página web será criada no intuito de disponibilizar a
ferramenta desenvolvida, onde qualquer usuário poderá submeter suas imagens e efetuar a
remoção dos ruídos.
PROBLEMA: Com a tecnologia disponível atualmente é bastante simples capturar imagens,
seja com uma máquina fotográfica ou com celulares e smartphones, mas ao vermos as
imagens, percebemos que algumas delas podem conter "ruídos", isto é, com uma espécie de
granulação formada por pequenos pontos espalhados ao longo da imagem que não deveriam
estar presentes, normalmente com cores que não fazem parte da imagem. Esse problema
pode ter diversas causas, como iluminação inadequada, ajuste incorreto da câmera, sujeira na
lente da câmera ou poeira entre a câmera e o objeto a ser fotografado, por exemplo. Uma
imagem é definida matematicamente como uma função f(x, y), onde x e y são coordenadas
espaciais e o valor de f, para um par qualquer de coordenadas, é a intensidade do nível de cor
da imagem naquele ponto. Todos esses pontos (pixels, como são chamados) são
representados por meio de uma matriz numérica, que por sua vez representa a imagem. Nesse
contexto, é possível melhorar a imagem e remover ruídos e imperfeições realizando operações
matemáticas sobre essa matriz. Nesse sentido, este trabalho busca aplicar uma série de
operações matemáticas para tentar remover os ruídos e imperfeições em uma imagem e, por
fim, realizar uma análise qualitativa dos resultados, identificando o melhor método a ser
utilizado para este fim.
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INFOVOLUNTÁRIO
ORIENTADOR: Maurício da Silva Escobar.
AUTORES: Ítalo Vianna Iung e Tainá Vitória Picolotto.
JUSTIFICATIVA: Hoje, a tecnologia está presente em muitas áreas de nossas vidas. Recebemos
conteúdo diariamente sobre nossos interesses na palma das mãos através de dispositivos
móveis, por exemplo, sendo um dos meios mais fáceis, rápidos e eficientes de comunicação.
Segundo Okabe (2009), especialista em marketing digital, “A comunicação é outro pilar
fundamental para uma ONG, pois é através da boa comunicação que é possível conseguir
novos voluntários e doadores”. Visando utilizar efetivamente estes recursos em prol do
voluntariado, este projeto propõe uma plataforma para auxiliar no preenchimento de uma
lacuna que persiste há muito tempo dentro do cenário apresentado previamente – a barreira
existente na divulgação de atividades do terceiro setor. Sá (2011) afirma que "é muito positivo
que os voluntários sejam pessoas conectadas. O que temos assistido é que a capacidade de
disseminação das informações de voluntariado e também de mobilização pelas causas têm se
multiplicado exponencialmente por meio do uso das mídias sociais.”.
OBJETIVO(S): Objetivo geral: O InfoVoluntário tem como objetivo principal fazer uma ponte
comunicativa entre ONGs, instituições, ações sociais e o voluntário em si, usando a tecnologia
a fim de auxiliar na informação e interação dos envolvidos em questões de cunho público e
social. Deste modo, espera-se ampliar a difusão de atividades voluntárias perante a
comunidade. Objetivos específicos: - Possibilitar a localização de atividades de voluntariado
mais próximas ao usuário. - Suprir as necessidades informativas, de modo que as dúvidas
sobre determinada instituição e/ou atividade não venham a ser um empecilho. - Sugerir ações
ao voluntário de acordo com suas preferências e/ou maior potencial de contribuição, dadas a
partir da definição de áreas de atuação. - Encontrar pessoas e sugerir a elas a possibilidade de
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colaborações com ações sociais, suprindo a demanda das instituições cadastradas. - Organizar
de forma eficiente grupos atuantes, possibilitando as organizações a terem maior controle das
atividades propostas.
METODOLOGIA: A primeira etapa da realização do projeto consiste em uma contextualização
sobre voluntariado no Brasil. Nesta, utilizamos como material de pesquisa artigos que
discorrem os vários âmbitos envolvidos em torno do tema. A partir disso, na segunda etapa,
será feita uma esquematização de todas as funcionalidades requeridas para o funcionamento
e eficiência da ferramenta, estabelecendo-se metas. Assim, dá-se inicio a sua implementação,
utilizando como tecnologias as linguagens PHP, HTML e CSS para a programação e estilização
das páginas Web e o MySQL para o armazenamento de dados. A terceira etapa do projeto
acontece iterativamente à segunda, isto é, serão conduzidos diversos testes para avaliar o
correto funcionamento da ferramenta e, com base nos testes, melhorias e correções serão
realizadas. A quarta e última etapa do projeto consiste na publicação e divulgação do sistema
proposto, de forma que a comunidade possa utilizá-lo, sugerir melhorias e trabalhos futuros.
Esta etapa é de suma importância, pois através dela será feita a avaliação da adesão à
ferramenta.
PROBLEMA: Segundo uma pesquisa da Fundação Itaú Social, realizada pelo Instituto DataFolha
em 2014 sobre voluntariado no Brasil, 29% dos entrevistados nunca foram convidados a
participar de uma ação voluntária, 18% nunca pensaram nessa possibilidade e 12% não sabem
onde obter informações a respeito desse tema. Constata-se, assim, que a dificuldade na
divulgação é um dos maiores empecilhos para realização de trabalho voluntário. Aliando esses
dados ao fato, também revelado pela pesquisa, que 58% dos indivíduos têm de pouca a muita
disposição para trabalho voluntário, percebemos que há uma grande defasagem no terceiro
setor brasileiro: uma barreira informativa. Falando sobre quem são os voluntários no Brasil, a
pesquisa “O Perfil do Voluntário Brasileiro”, realizada pela Rede Brasil Voluntário em parceria
com o Ibope, aponta que 87% dos participantes da mesma possuem celular, 64%
computadores, 62% acesso a internet e 53% usa redes sociais. O campo tecnológico é muito
pouco abordado dentro deste setor, apesar do mesmo apresentar possibilidade de exploração.
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ADVICOR: UMA FERRAMENTA PARA DEFICIENTES VISUAIS EM CORES
ORIENTADOR: Rodolfo Migon Favaretto.
AUTORES: Leandra da Silva Moura e Rafael Oleques Nune.
JUSTIFICATIVA: É vista a importância deste projeto, pois ainda que existam algumas
ferramentas para o auxilio de deficientes visuais em cores – daltônicos, grande parte das
ferramentas encontradas não se preocupam com os diferentes graus de daltonismo, além de
que algumas não são automatizadas e/ou possuem um longo tempo de demora na aplicação
de filtros nas imagens, algo que prejudica a interação do usuário com a mesma. Entretanto, a
nossa proposta é trazer uma ferramenta automatizada, inicialmente na plataforma Android,
que auxilie o usuário tanto em tempo real utilizando sua câmera, quanto com imagens já
salvas previamente.
OBJETIVO(S): Objetivo geral: Desenvolver um aplicativo Android automatizado para o auxilio
de deficientes visuais em cores por meio de filtros que possibilitem a configuração de imagens
salvas previamente ou em tempo real, a partir da câmera do dispositivo, proporcionando uma
melhor visualização ao usuário. Objetivos específicos: • Estudo sobre processamento de
imagens; • Estudo sobre algoritmos que tenham como função o auxilio a deficientes visuais em
cores; • Aplicação e desenvolvimento dos filtros; • Possibilitar a configuração de cor de uma
imagem (em tempo real ou que já esteja no dispositivo) para melhor visualização do usuário
que possui daltonismo; • Testes com deficientes visuais em cores para colher dados a respeito
de melhorias; • Desenvolvimento de uma ferramenta rápida e de fácil utilização; •
Disponibilização da ferramenta ao público.
METODOLOGIA: Primeiramente, haverá o estudo sobre o que é o daltonismo e seus diferentes
graus de intensidades. Logo em seguida, será feito um estudo sobre processamento de
imagens, filtros e ferramentas já existentes. Por fim, haverá a codificação dos filtros – tanto de
acessibilidade quanto de simulação de deficiência em cores – utilizando a ferramenta OpenCV
e a plataforma Android. Uma vez codificados os filtros, testes e coletas de dados com usuários
daltônicos (para melhorias e correções de falhas) serão realizados e, então, após a validação
das implementações, será realizada a disponibilização para download do aplicativo. Da mesma
forma, para a realização do que foi mencionado anteriormente, será utilizada uma
metodologia baseada no desenvolvimento dirigido por testes (TDD), onde a cada etapa de
desenvolvimento, uma série de testes será realizada antes do avanço para a próxima etapa, a
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fim de se desenvolver um código com mais eficiência, desempenho, velocidade e menor
potencial de possuir bugs.
PROBLEMA: Na evolução constante da tecnologia, encontramos várias ferramentas compostas
de diversos filtros, disponibilizadas tanto para computadores, quanto para tablets e celulares.
Com eles podemos alterar, principalmente, cores em imagens, mas muitos exigem o
conhecimento de técnicas para poder manusear o aplicativo de forma mais efetiva. Chegamos
a um problema quando se tem certa disfunção visual, em questão a disfunção visual de cor,
que se trata de um problema que impossibilita o senso de percepção de contrastes de cores
por um humano. Esta disfunção pode ser adquirida ou hereditária e está ligada diretamente ao
cromossomo X, que neste caso tem uma interferência nos cones (células que captam luz, onde
a distribuem por o encéfalo e medula espinhal e por os nervos cranianos e raquidianos)
localizados na retina. Na matemática encontramos que uma imagem é uma função f(x,y),
coordenadas espaciais, onde seus valores correspondem ao brilho (escala de cinza) da imagem
em uma coordenada qualquer. Uma imagem em escala de cinza pode ser definida como um
gráfico E (quadrados adjacentes dispostos a um plano cartesiano) para K (escala de cinza),
tendo em vista que uma imagem é preenchida de pixels, temos que um pixel é um elemento
de um plano cartesiano localizado em E e um nível de cinza localizado em K, onde podemos
representar estes pixels de forma matricial. Pensando nisto, este projeto visa operar
matematicamente em uma solução a contrastes difíceis para deficientes visuais de cor e tornálos visíveis, onde estes resultados serão transformados em dados qualitativos, analisados e
levados a melhor utilização para os fins desejados.
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SMARTKERNEL - PLATAFORMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE DADOS DA
PRÓTESE SMARTLEG
ORIENTADORES: Pablo Santos Werlang, Tiago Baptista Noronha e Sandro Moraes de Barros.
AUTORES: Pedro Goularte Lara e Bárbara Araújo Paim.
JUSTIFICATIVA: Uma plataforma que envolva um dispositivo complexo, como a prótese
SmartLeg, precisa ser intuitiva, não só para que o técnico em reabilitação possa aprender a
usar a plataforma mais rapidamente, mas também para incrementar sua produtividade. O
software SmartKernel poderá proporcionar um ambiente intuitivo para este, valorizando seus
conhecimentos específicos. A computação na área da saúde tem se tomado protagonismo no
armazenamento de grandes conglomerados de informações, o que vai ao encontro do
conceito de transformação tecnológica defendido por Giddens (2002), que fala da
proporcionalidade direta na relação da quantidade de informação e sua facilidade de acesso,
justificando assim o armazenamento de dados de pacientes em grandes bases de dados. O
armazenamento em massa de dados facilita seu acesso em rede caso necessário, indo
diretamente ao encontro da ideia de que “A saúde é uma das áreas onde há, cada vez mais,
informação disponível para um número cada vez maior de pessoas” (GARBIN et al, 2008). O
uso de programas em projetos que envolvam eletrônica, se dá pela necessidade de organizar o
funcionamento deste por meio de uma lógica para encadear seu funcionamento (LOPES,
2002). Quanto a programação orientada a objetos, definimos por “instâncias de classes, que
determinam qual informação um objeto contém e como ele pode manipulá-la” (RICARTE,
2001). Tais classes determinam o funcionamento de cada objeto. Usabilidade e facilidade são
áreas correlatas do design de interação, que parte da proposta de criar “produtos interativos
que fornecem suporte às atividades cotidianas das pessoas” (PREECE, 2007). Ainda, pode
utilizar-se como base o conceito de Winograd, 1997, que defende o design de interação como
“o projeto de espaços para comunicação e interação humana”. Unindo os dois conceitos,
pode-se projetar a necessidade de se criar um produto que se integre às necessidades do
cotidiano das pessoas com uma interação intuitiva para agilizar quaisquer tipos de processos.
OBJETIVO(S): O objetivo deste projeto é desenvolver um ecossistema composto por um
software que receba os dados da prótese SmartLeg, sendo responsável por gerenciar e exibir,
por meio de uma interface intuitiva, os dados que possibilitem os técnicos em reabilitação
calibrarem e configurarem padrões de referência para o funcionamento da prótese, de acordo
com a interpretação dos dados exibidos; e por um software responsável por enviar os dados
da prótese SmartLeg ao software de configuração SmartKernel portado pelo técnico, podendo
este interpretar e avaliar as informações remotamente, conseguindo preparar uma
configuração mais otimizada para a próxima manutenção de rotina, melhorando o
desempenho da prótese para o usuário.
METODOLOGIA: O projeto “SmartLeg - Prótese Transfemoral Inteligente” trata-se do
desenvolvimento de uma prótese transfemoral ativa, não invasiva e de baixo custo. O projeto
cresceu a ponto de surgir um grupo especializado na parte de software, culminando no projeto
“SmartKernel - Plataforma de controle e gerenciamento de dados da prótese SmartLeg”, um
ecossistema de softwares responsáveis pelo funcionamento da prótese, desde o controle até
seu gerenciamento e configuração. O projeto SmartKernel terá ênfase em duas áreas: a
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programação de um ambiente de configuração e o estudo de funcionamento do software
embarcado da SmartLeg Alpha. Sendo inseridas funções de comunicação entre o software e o
microcontrolador. No gerenciamento de dados da prótese, onde se fará a leitura destes, serão
disponibilizadas informações de forma que o técnico em reabilitação possa analisar os dados e,
com base nestes, decidir quais são as configurações para a prótese. Serão desenvolvidas
funções de calibragem e configuração da prótese, responsáveis por enviar ao microcontrolador
as configurações feitas. Além disso, serão realizadas visitas técnicas em instituições de
reabilitação parceiras, para coletar dados sobre as necessidades dos técnicos e usuários da
prótese. Após haver uma versão do ecossistema SmartKernel que possua funcionamento
pleno, haverá o desenvolvimento de funções de Internet das Coisas. O foco será desenvolver
uma comunicação via internet, onde os dados da prótese sejam acessados sem que seja
necessário o deslocamento até este. Para isto, será desenvolvido um software simples, voltado
aos computadores dos usuários da prótese, que recebe os dados da prótese e os envia ao
software via internet. Por fim haverá novos testes e avaliações da plataforma com técnicos em
reabilitação das instituições parceiras, então será entregue uma versão estável da plataforma,
para então lançar prótese e sua plataforma no mercado.
PROBLEMA: A formação de pessoal de nível superior nas áreas de Informática Biomédica e
Engenharia Biomédica, profissionais habilitados a trabalhar na intersecção entre a área
médica, ciências da computação e a engenharia, respectivamente, ainda é escassa em nosso
estado. Isso faz com que profissionais capazes de lidar com uma prótese que necessita de
conhecimentos em programação, o que até então inclui a prótese SmartLeg em sua fase
experimental, que utiliza uma variação da linguagem de programação C++, em algo pouco
palpável em nossa realidade. Os técnicos que trabalham com próteses passivas, semi-ativas e
ativas em instituições de reabilitação possuem uma formação que não envolve os
conhecimentos na área de programação. A SmartLeg é uma prótese transfemoral - destinada a
amputados entre o joelho e o quadril - que está sendo desenvolvida com ênfase em ser um
dispositivo protético inteligente, não invasivo e de baixo custo. Sua plataforma ativa
caracteriza-se pelo controle dos movimentos de seu sistema mecânico por um atuador,
equipado com sensores como acelerômetro, giroscópio e sensores de pressão plantar.
Integrando esse sistema a seu software, o dispositivo é capaz de inferir a fase do ciclo de
marcha e, de acordo com isto, atuar no movimento da articulação do joelho. Este projeto vem
sendo desenvolvido como projeto de pesquisa há aproximadamente dois anos no Câmpus
Charqueadas. A equipe deste projeto teve problemas em continuar o desenvolvimento de
software devido à sua formação limitada na área e à grande demanda de tempo que os outros
sistemas exigem. Devido a isto, e ao reconhecimento da grande relevância da área de software
no projeto, foi formada uma nova equipe com objetivo de trabalhar com a equipe do Projeto
SmartLeg e desenvolver o SmartKernel, a plataforma de controle e gerenciamento de dados da
SmartLeg.
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PÁTRIA EDUCADORA
ORIENTADOR: Carlos Francisco Soares de Souza.
AUTORES: Alexandre Lemos da Silva e Bernardo Moreira.
JUSTIFICATIVA: Ter acesso a estes dados seria de extrema relevância para a população sob
diversos aspectos. Poderiam conhecer a realidade da educação em sua cidade, estado, região,
e até mesmo em outras regiões, próximas ou não, para comparar. Poderiam conhecer as
melhores escolas, as que possuem menor índice de evasão, os professores mais qualificados.
Poderiam também identificar os perfis de escolas com maior índice de evasão, e reivindicar
com os governantes políticas direcionadas a solucionar estes problemas. Ou ainda, os perfis de
alunos evasores e motivos que os levaram a evadir, para que as escolas possam identificar
potenciais evasores e trabalhem em cima destes motivos em busca de reduzir a evasão.
OBJETIVO(S): Desta forma, este trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de uma
plataforma online que disponibilize à população dados da educação brasileira, possibilitando a
consulta de forma personalizada, intuitiva e principalmente não técnica. Os passos que nos
conduzirão ao desenvolvimento da plataforma serão divididos em etapas, onde primeiramente
será desenvolvida uma primeira versão que englobará apenas alguns dados das nove cidades
da região carbonífera e dos três últimos anos. Esta primeira versão será composta por
consultas previamente configuradas, com poucas personalizações. Em paralelo ao
desenvolvimento das próximas versões e integrado às mesmas, será desenvolvido um Web
Service – um serviço acessado pela internet que disponibiliza os dados de modo que sejam
reaproveitados para o desenvolvimento de aplicações em quaisquer tecnologias – que
possibilite e estimule o desenvolvimento, por quaisquer desenvolvedores, de aplicações para a
área da educação.
METODOLOGIA: Para o desenvolvimento deste trabalho, os dados disponibilizados pelo INEP
deverão ser tratados e filtrados, para que sejam integrados à uma aplicação, a ser
desenvolvida. Para a primeira versão, o tratamento necessário aos dados é menor, devido a
quantidade de dados a ser manipulada. Neste momento, o foco será dado à construção da
aplicação web e nas consultas pré-definidas. Para os momentos seguintes, deverá ser realizado
um estudo exploratório das tecnologias necessárias à manipulação e processamento de uma
quantidade maior de dados. O ano de 2015, por exemplo, foram registradas 272.996 escolas,
totalizando 54.851.222 matrículas. Quando reduzido o escopo apenas para a região
carbonífera, reduz-se a quantidade de matrículas para 50.294, em 222 escolas. Antes de
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expandir o escopo, a equipe deve se capacitar para manipular e processar esta quantidade de
dados e adaptar a aplicação desenvolvida para os mesmos fins.
PROBLEMA: Anualmente, todas as escolas do país participam do Censo Escolar, que é um
levantamento estatísticos de dados educacionais de âmbito nacional, e que tem como objetivo
coletar informações da educação básica, que abrange as suas diferentes etapas e modalidades.
O Censo Escolar coleta dados sobre os estabelecimentos de ensino, turmas, alunos,
profissionais escolares em sala de aula. Os dados gerados por este censo poderiam servir de
base para acompanhar, de forma estatística, índices de aprovação, reprovação, transferências
entre escolas e evasão escolar, até mesmo comparar com dados de anos anteriores, pois,
atualmente, estão disponíveis dados desde o ano de 1995 até o anterior, pois o mesmo é
preenchido ao final do ano e deve ser entregue até o primeiro trimestre do ano seguinte. Estas
informações são disponibilizadas pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, em forma de dados abertos, e apesar de estarem disponíveis
atualmente, para acessá-los é necessário de conhecimento técnico, o que faz com que não
estejam acessíveis a todos os interessados, principalmente a população.
REFERÊNCIAS:
KLEIN, Rodrigo Hickmann; LUCIANO, Edimara Mezzomo; MACADAR, Marie Anne. GRAU DE
TRANSPARÊNCIA DE DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS DO SITE DADOS. RS. GOV. BR.
Revista Economia & Gestão, v. 15, n. 41, p. 256-285, 2015.
ALCANTARA, Williams et al. Desafios no uso de Dados Abertos Conectados na Educação
Brasileira. In: Anais do DesafiE-4º Workshop de Desafios da Computação Aplicada à Educação.
CSBC. 2015.
LOBO, Alex Alex Sander Miranda; MAIA, Luiz Claudio Gomes; PARREIRAS, Fernando Silva. O
impacto do uso de ferramenta de visualização de dados abertos como recurso de ensino e
aprendizagem/The impact of use open data visualization tools how teaching and learning
resource. Caderno de Geografia, v. 25, n. 44, p. 97-117, 2015.
SAYÃO, Luis Fernando; SALES, Luana Farias. Dados abertos de pesquisa: ampliando o conceito
de acesso livre. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde, v. 8, n.
2, 2014.
BANDEIRA, Judson et al. Dados abertos conectados para a Educação. Jornada de Atualização
em Informática na Educação, v. 4, n. 1, p. 47-69, 2015.
DE BAKER, Ryan Shaun Joazeiro; ISOTANI, Seiji; DE CARVALHO, Adriana Maria Joazeiro Baker.
Mineração de dados educacionais: oportunidades para o brasil. Revista Brasileira de
Informática na Educação, v. 19, n. 2, 2011.
COSTA, Evandro et al. Mineração de Dados Educacionais: Conceitos, Técnicas, Ferramentas e
Aplicações. Jornada de Atualização em Informática na Educação, v. 1, n. 1, p. 1-29, 2013.
RIGO, Sandro J.; CAZELLA, Silvio C.; CAMBRUZZI, Wagner. Minerando Dados Educacionais com
foco na evasão escolar: oportunidades, desafios e necessidades. In: Anais do Workshop de
Desafios da Computação Aplicada à Educação. 2012. p. 168-177.
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TEACHING KIDS
ORIENTADORES: Carla de Aquino e Fabio Luís da Silva Santos.
AUTORA: Isadora Kovalski Cabral.
JUSTIFICATIVA: O ensino de língua inglesa como língua adicional, difundido no mundo todo,
tem se diversificado com o auxílio do avanço e diversificação das tecnologias. O uso dos
recursos tecnológicos não é mais novidade no meio educacional. Conforme Warschauer e
Healey (1998), o uso de Computer Assisted Language Learning – CALL, aprendizado de línguas
mediado por computador, é verificado desde 1960. Nesse sentido, o software educativo surge
como uma alternativa que propicia uma aprendizagem mais autônoma por parte do aprendiz.
De acordo com Oliveira, ET AL. (2001, p.73), o software educativo (SE) é uma programa “cujo
objetivo é o de favorecer os processos de ensino-aprendizagem”. A realidade virtual vem se
tornando cada vez mais acessível aos indivíduos e isso faz com que o relacionamento homemmáquina, freqüente cada vez mais cedo na vida dos indivíduos, altere a “ordem social” (LOPES,
2011, p.4). Em estudos a respeito da utilização de softwares educativos por professores
(ZARDINI, 2009), fica claro que a maior parte dos professores responde positivamente ao uso
de softwares educativos. Entretanto, essa resposta relaciona-se muito mais com a utilização do
recurso como forma de recreação não vinculada à aprendizagem em si. Os SE são citados como
atividades fáceis, prazerosas e modificadores da rotina da sala de aula, considerando que leva
os alunos a um outro ambiente para sua exploração.
OBJETIVO(S): a. Objetivo Geral: # Construir um sistema lúdico para auxiliar no ensinoaprendizagem de inglês como língua adicional para crianças de primeiro a terceiro anos do
ensino fundamental. b. Objetivos Específicos: # Descrever e projetar banco de dados com a
capacidade de armazenar as informações necessárias para o funcionamento do Teaching Kids;
# Planejar, projetar e desenvolver o sistema para web do Teaching Kids; # Analisar dados
resultantes da utilização do Teaching Kids pelo público da área de educação, buscando
subsídios para confecção e redação de resultados finais; # Promover o sistema junto às escolas
de ensino fundamental da Região.
METODOLOGIA: A realização do projeto de pesquisa está pautada nos seguintes passos:
1.Contato com escolas para verificação da oferta de ensino de língua inglesa para séries iniciais
com o objetivo de redimensionar o projeto com base no público-alvo. 2.Levantamento de
assuntos/temáticas que podem ser explorados com cada faixa etária/ano escolar. 3.Seleção de
tipos de atividades que devem ser desenvolvidas para cada tipo de conteúdo. 4.Criação de
personagem que acompanhará os usuários ao longo da realização das atividades. 5.Projeto e
desenvolvimento de uma base de dados MySQL que será responsável pelo armazenamento
dos dados. A metodologia aqui é a confecção do Universo de Discurso, do Diagrama EntidadeRelacionamento no SGBD (WorkBench) e, por fim, a criação do repositório de dados no MySql.
6.Criação do website utilizando as tecnologias PHP, SQL, HTML, CSS, JAVASCRIPT.
7.Desenvolvimento e teste do sistema para web (Teaching Kids) em modo desenvolvimento,
através da implantação e instalação do banco de dados do sistema em um servidor gratuito.
8.Implantação do Teaching Kids em modo de produção, ou seja, habilitado para o público em
geral acessar e, por fim, análise dos resultados obtidos por intermédio do número de visitantes
e participantes do site. 9.Disponibilização de algumas das atividades desenvolvidas em mídia
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digital (CD). 10.Organização do momento de capacitação para professores da rede pública e
lançamento do material. 11.Avaliação das atividades realizadas e do acesso pelos usuários.
Resultados Esperados: Esse esforço no sentido de contribuir com a comunidade local pode
gerar mudanças significativas no posicionamento dos professores e até meso na relação entre
a instituição e a comunidade.O desenvolvimento do material voltado para as necessidades da
comunidade e com a participação da mesma, visa gerar um impacto positivo no sentido de
repensar e qualificar práticas educativas na região, promovendo a melhoria na qualidade da
educação.
PROBLEMA: O ensino da Língua Inglesa nas escolas raramente abrange as quatro habilidades
da linguística por conta da pequena carga horária destinada a essa disciplina. Além disso,
embora o uso de recursos tecnológicos já não seja mais novidade no meio educacional e a
maioria dos professores respondam bem em relação ao uso de Softwares Educativos (SE), essa
resposta relaciona-se mais com uso recreativo dos SE não vinculado à aprendizagem em si.
Portanto, seria possível a criação de um sistema Web gratuito, de qualidade, lúdico e vinculado
ao aprendizado, para crianças de 1° a 3° anos do ensino fundamental?
REFERÊNCIAS:
LOPES, Diana Vasconcelos. As novas tecnologias e o ensino de línguas estrangeiras.
Tecnologus, Ed.6, 2011.
OLIVEIRA, C. C.; COSTA, J.W; MOREIRA, M. Ambientes informatizados de aprendizagemprodução e avaliação de software educativo. Campinas: Papirus, 2001.
SANTOS, T.F. et al. As TICs e o ensino de línguas. Anais do III SEPEXLE 2012 - Seminário de
Pesquisa e Extensão em Letras. Bahia: 2012.
WARSCHAUER, M.; HEALEY, D. Computers and Language Learning: An overview. Language
Teaching, v.31, p.57-71, 1998.
ZARDINI, A.S. Software educativo para ensino de inglês: análise e considerações sobre seu uso.
II Encontro Nacional sobre Hipretexto. Belo Horizonte, MG: 29 a 31 de outubro de 2009.

VEGERYDAY - UMA APLICAÇÃO DE AUXÍLIO À ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA
ORIENTADORES: Alysson Hubner e Ricardo Luis dos Santos.
AUTORA: Giovana Santos.
JUSTIFICATIVA: A escolha por uma alimentação vegetariana em suas diversas formas tem sido
adotada por diferentes grupos de pessoas. No Brasil, cerca de 8% da população de capitais de
estados e regiões metropolitanas afirmam ser vegetarianos (pesquisa IBOPE, 2012), seja por
motivos de saúde, religião ou restrições alimentares. Com isso, as empresas da indústria
alimentícia tem apresentado opções mais diversificadas de alimentos, visando alcançar o
público consumidor de forma geral. No entanto, o processo de transição de onívoro para
vegetariano se torna difícil para o indivíduo, pois muitas vezes não se sabe quais alimentos
consumir e o mesmo não consegue se organizar para manter uma alimentação equilibrada,
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mesmo com o auxílio de profissionais da saúde. Atualmente, há plataformas WEB com
informação acessível ao público com dicas de receitas, contatos de nutricionistas e
informações nutricionais, porém, percebe-se que ainda há uma carência de aplicações ubíquas
de prático acesso para o público. O presente projeto tem como objetivo auxiliar vegetarianos a
organizar a sua dieta, para assim manter uma alimentação equilibrada e saudável, assim como
dicas de alimentação e nutricionistas próximos ao usuário, para que este - caso queria - possa
manter acompanhamento profissional.
OBJETIVO(S): Objetivo geral: Oferecer uma plataforma de fácil acesso que auxilie vegetarianos
a organizar sua alimentação e manter uma dieta equilibrada. Objetivos específicos: Fornecer
uma ferramenta ubíqua de fácil acesso e sem custo para vegetarianos que necessitem de
apoio diariamente com a alimentação. Facilitar a rotina diária indicando alimentos de fácil
acesso e preparação que possuem os nutrientes necessários para a manutenção da
alimentação saudável. Dispor dados nutricionais dos alimentos apresentados, bem como as
comparações entre os alimentos de origem animal a serem substituídos. Informar sobre
profissionais da saúde próximos ao usuário, caso este queria um acompanhamento médico
nutricional. Dar liberdade e orientação para que o usuário monte sua dieta semanal, com
informações nutricionais.
METODOLOGIA: A metodologia contou com a participação de vegetarianos através de
formulários do Google - com a finalidade de descobrir e entender as dificuldades que os
mesmos enfrentaram e reunir ideias para a aplicação - foram divulgados em redes sociais.
Além disso, foi realizada uma pesquisa da história do vegetarianismo, usando com base de
estudos artigos e publicações na área. O desenvolvimento do aplicativo contém tecnologias
como Java, MySQL e outras aplicações que realizam a persistência dos dados. O usuário
precisará ter uma conta de acesso para usar a aplicação, existindo três tipos de usuário:
usuário padrão, administrador e nutricionista. O usuário padrão será capaz de consultar
alimentos (que estarão cadastrados no banco de dados da aplicação) e montar a sua dieta
semanal, através de uma lista de alimentos que irá retornar a quantidade de nutrientes que o
mesmo está consumindo, retornando também os nutrientes e proteínas que o usuário não
está consumindo regularmente. O usuário poderá listar intolerâncias ou alergias que possui e a
aplicação deverá retornar dicas de alimentos que não possuam tais substâncias. O
nutricionista será capaz de se relacionar com usuários padrão, acompanhar sua dieta e auxiliar
estes usuários a manter uma alimentação saudável. Para usuários que já faziam um
acompanhamento nutricional, a aplicação poderá ser usada para o relacionamento do usuário
padrão e o nutricionista. O administrador será o responsável pelo cadastramento dos
alimentos no banco de dados e a manutenção da aplicação.
PROBLEMA: A escolha por uma alimentação vegetariana em suas diversas formas tem sido
adotada por diferentes grupos de pessoas. No Brasil, cerca de 8% de pessoas afirmam ser
vegetarianos (pesquisa IBOPE, 2012), seja por motivos de saúde, religião ou restrições
alimentares. Além de ser vegetariano, algumas pessoas possuem restrições devido a
intolerâncias. Partindo do momento desta escolha, eles podem ter dificuldades em definir uma
dieta que supra com todas as necessidades de aspecto nutricional que o organismo necessita.
Por isso, além de se interar no assunto, o adepto deve consultar profissionais da área da
nutrição para definir uma base alimentar que forneça todos estes nutrientes. Atualmente,
pode ser visto um aumento de sites e portais com foco na difusão de informação a respeito da
desmistificação da alimentação vegetariana. No entanto, ainda há uma carência de aplicações
com este objetivo, de auxiliar a manutenção diária da alimentação. Portanto, o presente
projeto pretende responder ao seguinte problema: como uma aplicação ubíqua pode auxiliar
na organização da alimentação vegetariana?
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+LUDUS: DESENVOLVIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA
ORIENTADORES: Marcelo da Silveira Siedler e Fabiane Nunes Prates Camargo.
AUTORES: Ruben Edgar Ferreira Rodriguez Junior, Rafael Silva de Freitas e Victor Gabriel
Langmantel Silveira.
JUSTIFICATIVA: A educação inclusiva considera a diversidade como uma oportunidade para
enriquecer os processos de aprendizagem, compreendendo que cada aluno possui uma
capacidade, interesses, motivações e experiência pessoal única. De acordo com Rodrigues
(2006), a inclusão não pode ser inevitável só porque é a única resposta possível, ela tem de se
afirmar como sendo a melhor resposta possível, a que proporciona a melhor qualidade
educativa às aprendizagens de todos os alunos. O IFSUL, Campus Bagé, dentre os cursos
oferecidos na área de tecnologia, está o Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e o Curso Técnico em Informática, modalidade integrada.
Dentre as possíveis atividades desenvolvidas pelos alunos, está a participação em projetos de
pesquisa, onde, por exemplo, poderá vir a ser o desenvolvimento de sistemas, onde engloba
desde o planejamento até a concepção de produtos de software. Levando em conta a
relevância da participação ativa dos estudantes em projetos como este, bem como a crescente
demanda por recursos que auxiliem pessoas com deficiência no setor educacional, este
projeto busca a formação técnica ligada a área de desenvolvimento de sistemas, voltadas à
educação inclusiva, onde, através de iniciativas como esta, poderá tornar-se inovador e
referência nesta área.
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OBJETIVO(S): Objetivo Geral: Desenvolver jogos educativos para auxiliar no ensino de
matemática de alunos autistas do 6º ano do Ensino Fundamental das escolas da Rede Pública
Municipal de Bagé. Objetivos Específicos e/ou Metas: - Realizar o levantamento de requisitos
para o desenvolvimento dos jogos educativos (software); - Desenvolver Projeto de Interfaces
do Software.; - Definir em conjunto com educadores/mediadores da rede municipal de ensino
o conteúdo programático a qual será destinado o jogo educativo; - Desenvolver o Software
aplicado aos conteúdos específicos; - Realizar testes do software; - Realizar a implantação do
software na escola piloto do projeto; - Promover treinamento aos educadores/mediadores que
utilizarão o software; - Aplicar os jogos educativos desenvolvidos no projeto na escola piloto
do projeto: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENERAL EMÍLIO LUIZ MALLET.
METODOLOGIA: As reuniões com a equipe do projeto, composta por aluno bolsista, voluntário
e professores da área de Informática e matemática, estão sendo realizadas semanalmente nas
dependências do IFSul Campus Bagé. Nestas reuniões são encaminhados assuntos referentes a
metodologia utilizada para o desenvolvimento do jogo educativo. Os conteúdos que estão
sendo abordados no jogo educativo estão sendo definidos em parceria com os educadores da
Escola Muncipal de Ensino Fundamental General Emílio Mallet, que é a escola piloto onde o
sotware será testado e implantado. Para fazer o levantamento de requisitos, foram realizadas
entrevistas com alunos voluntários que apresentam transtorno do espectro autista e
professores tanto da classe regular de ensino, quanto do Atendimento Educacional
Especializado (AEE) da escola piloto. Esta etapa é fundamental para identificar as dificuldades e
necessidades desses alunos e colocar em prática o desenvolvimento do jogo educativo de
forma a atender a especificidade do público-alvo a que se destina software. O software foi
desenvolvido a partir da utilização das ferramentas: Unity, Spriter, Photoshop e Illustrator. A
primeira ferramenta, Unity, é muito popular, desenvolvida pela Unity Technologies, que
permite o desenvolvimento de jogos para computadores pessoais, consoles, dispositivos
móveis e sites da internet. A segunda, Spriter, é uma ferramenta de animação de imagens
enquanto Photoshop e Illustrator são de manipulação de imagens. As imagens utilizadas no
projeto, foram criadas no pape e, posteriormente, vetorizadas e exportadas para a ferramenta
de animação. Também foram utilizadas imagens cedidas por artistas internacionais,
contatados através do portal deviantart.com. Os testes dos protótipos desenvolvidos até o
momento estão sendo aplicados pelos alunos bolsitas do projeto, com os alunos do 6º ano da
escola piloto, com a orientação e mediação dos profissionais do AEE desta escola.
PROBLEMA: A região da Campanha compreende seis municípios, a saber: Aceguá, Bagé,
Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra e Lavras do Sul, contando com uma população total de
217.522 habitantes. Segundo pesquisa do IBGE realizada em 2014, Bagé possui uma população
de 121.500, tendo um público em idade escolar de 13.906 (censo escolar 2014) alunos na rede
municipal de ensino, sendo destes a Educação Infantil e a Educação de Jovens e Adultos. Nesse
sentido, a Prefeitura Municipal conta em seu organograma administrativo com a Secretaria
Municipal de Educação – SMED, que estrutura sua rede de ensino público em sessenta e duas
(62) Escolas, sendo trinta e sete (34) Escolas de Ensino Fundamental na zona urbana, cinco (04)
Escolas de Ensino Fundamental localizadas na zona rural, dezessete (22) Escolas de Educação
Infantil e uma (01) Escola de Educação Profissional. Atualmente a rede municipal de ensino
conta com 630 alunos com necessidade de atendimento especializado. Destes, 36 alunos
apresentam transtornos do aspectro autista. A educação inclusiva no município, dispõe de
salas de recursos multifuncionais (SRM), onde se propicia o Atendimento Educacional
Especializado (AEE), considerado como um serviço de natureza didático-pedagógica que tem a
função de identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos. Contudo, muitas vezes os
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profissionais do AEE se deparam com a carência de recursos pedagógicos e tecnológicos que
atendam as especificidades dos alunos atendidos.
REFERÊNCIAS:
PRATES, R. O. Métodos de Inspeção de Avaliação de Usabilidade. Notas de Aula. Disponível em
http://homepages.dcc.ufmg.br/~rprates/ihc/aula8_aval_InspUsab.pdf
RODRIGUES, David (org.).Inclusão e Educação: Doze Olhares Sobre Educação. Editora:
Summus. São Paulo, 2006.
SONZA, Andreia Poletto Sonza, Acessibilidade e Tecnologia Assistiva: Pensando a inclusão
sociodigital de pessoas com necessidades especiais.2013

TIP - TRADUTOR DE INGREDIENTES DE PRODUTOS
ORIENTADORES: Louize Pagel Leitzke e Felipe Thomas.
AUTORAS: Milena Saraiva Sant'Ana e Renata Lopes de Avila.
JUSTIFICATIVA: Pensando em todos os problemas existentes e constatando a falta de
aplicativos com a finalidade de oferecer informações sobre o que são os ingredientes contidos
na formulação de cada produto pesquisado pelo usuário, assim como a falta de informações
de uma forma geral, foi desenvolvido o TIP (Tradutor de Ingredientes de Produtos). Trata-se de
uma aplicação para dispositivos móveis que tem como principal função auxiliar pessoas com
restrições a alguns componentes de produtos (alimentos ou cosméticos) sejam estas restrições
alergias, veganismo, entre outros.
OBJETIVO(S): Desenvolver um aplicativo com informações nutricionais e formularias de
diversos produtos alimentícios e cosméticos e, através deste, propiciar uma forma prática e
simples de pesquisa, oferecendo, de forma livre e gratuita, informações confiáveis e de
qualidade a respeito dos ingredientes contidos nos produtos. Destinado, principalmente a
usuários que sofram com alergias ou que possuem dietas restritivas, para que estes tenham, a
partir deste aplicativo, mais facilidade na hora de realizarem suas compras e/ou ingerir algum
alimento. Também é esperado um aumento dos usuários que tenham interesse em levar uma
vida mais saudável, findando, de vez, qualquer dúvida sobre o que se ingere.
METODOLOGIA: Para o desenvolvimento do aplicativo será necessário o aprimoramento das
habilidades referentes à ferramenta de desenvolvimento Android Studio e à programação de
serviços web na linguagem php. Outra etapa importante dá-se no período de pesquisa, quando
serão conhecidos os diversos elementos de formulação que implementarão o banco de dados
da aplicação. Por tratar-se de informações que terão impacto na saúde e no modo de vida dos
usuários, uma vez que o aplicativo dará informações sobre composições de ingredientes, o
conteúdo apresentado deve ser de extrema confiança e, por tanto, muito bem pesquisado,
necessitando muitas vezes de profissionais na área de saúde e/ou química para a obtenção
destas informações e possíveis correções. O próximo passo, após a obtenção de todas as
informações, será a organização do conteúdo pesquisado, o grupo terá de resumir de uma
forma clara cada uma das definições encontradas, respondendo do que se trata um
148

Charqueadas, RS, outubro de 2016.
Coordenadoria de Pesquisa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

ANAIS DA X MOCITEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSul – Câmpus Charqueadas
determinado ingrediente, qual sua composição, qual sua origem (animal ou vegetal) e para
quê este serve. Com as etapas anteriores finalizadas, o passo seguinte é a implementação do
banco de dados que será a base do aplicativo. Depois, o banco de dados já com as informações
necessárias, será desenvolvido o web service, que estabelecerá a comunicação entre o
aplicativo e o banco de dados. Por fim, será realizada uma série de testes para ver a
funcionalidade e efetividade do aplicativo. Também, uma versão demo do TIP será enviada
para algumas pessoas a fim de que testem e nos deem retorno de suas avaliações através de
um formulário de opinião, para que, se necessário, sejam feitas alterações no aplicativo.
PROBLEMA: Nos últimos anos, a população têm se preocupado cada vez mais com o que
consome, dando mais atenção aos ingredientes que compõem os produtos que utilizam.
Segundo Dênis Ribeiro, diretor de economia da ABIA, isso acontece devido ao crescente
número de pessoas cada vez mais preocupadas com a sua saúde. “Os alimentos diet,
inicialmente, eram direcionados a diabéticos e não tinham açúcar. Depois, evoluíram para um
sentido de prevenção, a fim de evitar problemas de saúde no futuro”, conta Dênis. Apesar
disso, alguns grupos de pessoas, seja por opção ou por sofrerem com algum tipo de alergia,
têm encontrado dificuldades em conseguir informações sobre os ingredientes. Compondo esse
grupo de pessoas podemos citar os veganos que, segundo a The Vegan Society, trata-se de
“*...+ uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as
formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para a alimentação, para o vestuário
ou para qualquer outra finalidade." Um vegano, quando vai realizar suas compras precisa ler
os ingredientes descritos nas embalagens de cada produto. Como se já não bastasse o
transtorno, os ingredientes são descritos, muitas vezes, com nomes científicos o que faz com
que seja necessária a pesquisa para saber o que é, de fato, cada um dos ingredientes. Além
destes há, também, o grande número de alérgicos que vem aumentando nos últimos tempos,
segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Northwestern que aponta um crescimento
de quase 30%, nos últimos cinco anos, das internações hospitalares decorrentes de alergias
alimentares. Contudo, um dos principais fatores que acarretam esses problemas é a escassez
ou dificuldade de acesso à informação sobre alguns ingredientes. Também, não há rótulos de
fácil compreensão e, muitas vezes, estes contém poucas informações sobre a origem dos
produtos. Todos estes pontos, somados, fazem com que o consumidor tenha de perder tempo
procurando as informações necessárias e de difícil acesso.
REFERÊNCIAS:
Você sabe o que é Veganismo?. Disponível em http://www.sejavegano.com.br. Acesso em
20/04/2016;
The Vegan Society. Disponível em http://vegansociety.com. Acesso em 20/04/2016; Cresce a
preocupação com alimentação saudável e com ela os negócios do setor. Disponível em
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI133820-17164,00CRESCE+A+PREOCUPACAO+COM+ALIMENTACAO+SAUDAVEL+E+COM+ELA+OS+NEGOCIOS+DO
+SETO.html. Acesso em 20/04/2016;
Entender os rótulos é fundamental para a saúde. Disponível em
http://www.abia.org.br/vsn/tmp_2.aspx?id=2. Acesso em 20/04/2016;
Alergia alimentar: casos aumentam quase 30% ao ano, aponta estudo americano. Disponível
em http://revistacrescer.globo.com/Criancas/Saude/noticia/2015/07/alergia-alimentar-casosaumentam-quase-30-ao-ano-aponta-estudo-americano.html. Acesso em 20/04/2016;
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ER visits for childhood food allergy on rise in Illinois. Disponível em
http://www.northwestern.edu/newcenter/stories/2015/06/emergency-visits-for-childhoodfood-allergy-on-rise-in-illionois.html. Acesso em 20/04/2016;
Consenso Brasileiro Sobre Alergia Alimentar: 2007. Documento conjunto elaborado pela
Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Brasileira de Alergias e Imunopatologia;
Es Vegan?. Disponível em
https://play.google.com/store/apps/details?id=desdelosalvaje.esvegan. Acesso em
21/04/2016.

INFRA: UMA FERRAMENTA PARA AUXILIAR NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS VOLTADOS
A INFRAESTRUTURA URBANA
ORIENTADOR: Rodolfo Migon Favaretto.
AUTORAS: Shéron Martins da Silva e Clarissa dos Santos da Silva.
JUSTIFICATIVA: A utilização da Internet como plataforma de participação da população de
uma cidade propicia inúmeras vantagens em relação aos métodos tradicionais, como reuniões,
preenchimento de formulários ou até mesmo ligações telefônicas. Primeiramente, não existe
nenhuma restrição quanto à localização geográfica do usuário ou ao horário em que este for
relatar um problema, oportunizando que mais pessoas possam participar. Quando comparado
com as reuniões nas quais os participantes têm que fazer suas observações na frente de um
grupo de estranhos, o sistema online permite que o usuário possa fazer de uma maneira mais
informal, utilizando a tecnologia a seu favor e anexando fotos e vídeos em tempo real. No
momento em que algo é realizado com o intuito de melhorar a comunicação entre a
população e a prefeitura, a prefeitura pode tomar determinadas providencias sobre estes
problemas relacionados a infraestrutura da cidade de maneira muito mais rápida e eficiente,
onde os próprios cidadãos serão os mais beneficiados, tendo um local melhor para viver,
trabalhar e se divertir, tornando-se alvo de uma qualidade de vida muito melhor.
OBJETIVO(S): O projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento de um sistema web
que permita facilitar a comunicação entre moradores e a prefeitura, permitindo aos
moradores a possibilidade de informar acontecimentos e colaborar para a solução de
problemas relacionados à iluminação pública, saneamento básico, calçadas e trânsito, entre
outros, além de propor soluções e enviar fotos e vídeos, bem como a localização exata do
problema ocorrido. Com estas informações em mãos, a prefeitura pode tomar uma atitude e
resolver ou até mesmo prevenir o problema de maneira mais rápida e eficiente, evitando
possíveis agravos.
METODOLOGIA: O desenvolvimento deste projeto terá início com o estudo de diversos
conceitos envolvendo infraestrutura urbana e desenvolvimento de aplicações web com intuito
colaborativo. Após este estudo da literatura, pretende-se realizar um levantamento a cerca
das funcionalidades da ferramenta a ser desenvolvida, para tal, será utilizado um questionário
de pesquisa de opinião onde a própria população poderá elencar as principais funcionalidades
da ferramenta. Após a análise dos resultados da pesquisa, a ferramenta será modelada,
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através dos principais diagramas utilizados na engenharia de software, tais como diagramas de
banco de dados (ER) e casos de uso. Uma vez modelada, a ferramenta será, de fato,
implementada, fazendo uso do MySQL para a implementação da base de dados, HTML, PHP e
Bootstrap para a codificação das páginas web. Após desenvolvida e testada, a aplicação INFRA
será disponibilizada online para que a população possa utilizá-la. Optou-se pelo
desenvolvimento de uma aplicação web responsiva pelo fato de a mesma não ficar
dependente de nenhuma plataforma. Pode, com isso, ser acessada tanto a partir de
dispositivos móveis, como celulares e tablets quanto por notebooks e desktops.
PROBLEMA: A Internet vem se consolidando, atualmente, como um poderoso meio de
comunicação, visto que o acesso à ela tem crescido enormemente, fazendo parte inclusive de
políticas públicas de inclusão digital. hoje em dia, praticamente todas as pessoas possuem
acesso a internet. Mesmo nesse cenário, observou-se que a infraestrutura das cidades e seus
bairros são muito prejudicados pela falta de informação da prefeitura a cerca dos
acontecimentos em determinados locais, ou ainda, pela demora dos órgãos públicos em
tomarem conhecimento do problema. Uma vez que os métodos tradicionais de informação de
problemas (ligações, preenchimento de formulários e visitas/reuniões) apresentam algumas
desvantagens, tais como dependência de horários e localização geográfica em que a pessoa se
encontra, demora no agendamento de reuniões, burocracias com preenchimentos de
formulários, entre outras, o morador acaba desistindo ou demorando muito para comunicar a
prefeitura (Secretária de Obras) sobre os problemas do bairro, acarretando no agravamento
do problema. Nesse sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de uma ferramenta que
permita tornar esse processo mais rápido e eficiente.
REFERÊNCIAS:
ANGELINA V. S. Melar, Katti Faceli, Sahudy Montenegro Gonzlez. Ferramenta
acheseuecoponto: aproximando a população dos pontos de coleta de resíduos sólidos
urbanos. XXXIV Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - CSBC 2014. Páginas 1161 1170. 2014.
BUGS, Geisa; GONÇALVES, Alice Rauber; ISOLAN, Fausto Bugatti. Ferramentas SIG para o
Planejamento Participativo. XII Conferência do Observatório Internacional de Democracia
Participativa. 2012.
CARVER, S. Participation and Geographical Information: a position paper. ESF-NSF Workshop
on Access to Geographic Information and Participatory Approaches Using Geographic
Information, Spoleto, 2001.
SILVA, S. P. Graus de participação democrática no uso da Internet pelos governos das capitais
brasileiras. Opinião Pública, Campinas, vol. XI, pp. 450-468. 2005.
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ORIENTADOR: Anderson dos Santos Ritta.
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AUTORES: Juliana Herreira Cunha, Thaynara Luiza Kilian Fumegali e Matheus Dias Mazzoni.
JUSTIFICATIVA: O projeto visa direcionar componentes eletrônicos que não utilizaremos nos
PCs para o descarte correto em empresas de tais. Diminuindo então o lixo eletrônico nas
residências de nossa cidade – primeiramente – e informando as pessoas de que o descarte
inadequado pode ser muito prejudicial á todas elas. Além de tirarmos o componente das ruas,
vamos reutilizar peças que antes não tinham valor algum, pois as pessoas lembram-se de
aprimorar suas tecnologias, mas nem se importam com os componentes que não as agradam
mais. Tirados os componentes de locais impróprios, pretendemos alcançar um número de
máquinas suficientes para um laboratório, e doá-lo a uma escola que necessite de tais
serviços, recondicionando o máximo de computadores possíveis para que tais não afetem o
meio ambiente em nossa cidade/região.
OBJETIVO(S): O projeto tem como objetivo geral a coleta de dispositivos eletrônicos,
periféricos, componentes utilizados em computadores. Todas as peças coletas passarão por
uma triagem, onde serão selecionadas as ainda em funcionamento para utilização no projeto e
as que não forem possível o uso para o projeto durante as montagens, será encaminhado para
empresas de descarte consciente. Como o objetivo específico do projeto é o
recondicionamento das peças selecionadas após a triagem, montagem de computadores com
o uso das mesas, instalação de sistemas operacionais e softwares, configurações diversas,
disponibilização dos computadores para espaços dentro de escolas em que hajam a
necessidade de máquinas que não requerem grande poder de processamento, pesquisar
explorar como funciona o processo de reciclagem de equipamentos eletrônicos (lixo
eletrônico), descobrir e analisar os prejuízos causados por esse lixo eletrônico causado no meio
ambiente.
METODOLOGIA: Para a execução desse projeto, ele foi dividido em etapas. Inicialmente foi
constituído um grupo de trabalho formado por duas alunas e o professo orientador. Logo após,
um reunião foi realizada a fim de explorar o problema proposto pelo professor. Tanto para a
parte do projeto que envolve informática, quanto para a parte ligada a questão ambiental, foi
realizada uma revisão de literatura, ou seja, a busca por referência bibliográfica para o
embasamento teórico e prático, a consulta à esse matéria será realizada durante toda a
execução do projeto. Após a coleta dos componentes e periféricos, será realizada uma
triagem, para avaliação de quais materiais poderão ser aproveitados para a montagem dos
computadores, essa triagem será feita pelos próprios alunos. Todo o material resultante da
triagem que não puder ser utilizado nas montagens (considerado lixo eletrônico) será reunido
e encaminhado para centros de reciclagem ambientalmente responsáveis. Também será
realizado um estudo sobre o funcionamento de locais responsáveis pela reciclagem desse tipo
de material, com o intuito de entender os processos implementados e a destinação de cada
resíduo, como metais, plásticos e outros compostos. Outro estudo realizado será sobre o tipo
de impacto esse lixo eletrônico pode causar ao meio ambiente quando descartado de forma
equivocada. Por fim serão analisado os resultados e possibilidades de ações que possam ser
propostas para a otimização do uso dos componentes e periféricos de computadores que já
não são usados mesmo em bom estado de conservação e funcionamento, além da
conscientização da comunidade escolar sobre a importância do tratamento correto do
material descartado.
PROBLEMA: Principalmente em nossa cidade, não identificamos o recolhimento de lixo
eletrônico correto. Hoje, o lixo eletrônico cresce três vezes mais que lixo convencional e,
segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a situação é mais preocupante nos países
emergentes, principalmente no Brasil, campeão na geração de lixo eletrônico por habitante,
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sendo meio quilo por ano. As pessoas se preocupam em obter novas tecnologias criando assim
um acúmulo de lixo eletrônico em suas próprias residências sem ter recursos para descarte
adequado, a não ser em lixo comum. Porém descartando por este método, grande parte das
pessoas não tem consciência das consequências ambientais que tal lixo pode causar. Sabendo
que o computador é composto de metal ferroso, plástico, metais não ferrosos, vidro e placas
eletrônicas, sendo este último composto de ouro, platina, prata e paládio - estes sendo
radioativos - que ao ser descartado de forma incorreta pode encadear problemas
contaminando a água do subsolo, o próprio solo e a atmosfera, caso sejam queimados. Além
destes, há materiais que podem prejudicar o sistema imunológico do ser humano tais como: •
Chumbo - Prejudicial ao cérebro e ao sistema nervoso. • Cádmio - É um agente cancerígeno. •
Níquel - Causa irritação nos pulmões, bronquite crônica, reações alérgicas e ataques
asmáticos. • Mercúrio - Prejudica o fígado e causa distúrbios neurológicos. • Zinco - Produz
secura na garganta, tosse, fraqueza, dor generalizada, arrepios, febre, náusea e vômito. Ainda
assim, aproximadamente 94% dos materiais contidos nos aparelhos eletrônicos podem ser
reciclados.
REFERÊNCIAS:
ASCONCELOS, Laércio. Como montar, configurar e expandir seu pc. 7. ed. São Paulo, SP:
Makron Books, 2001. 709 p. ISBN 8534613338.
VASCONCELOS, Laércio. Consertando micros: diagnosticando, consertando e prevenindo
defeitos em micros. Rio de Janeiro, RJ: Laércio Vasconcelos Computação, 2007. 402 p. (Série
Dominando o Micro). ISBN 978-85-86770-08-1.
ORSATO, Andréia; ANDRADE, Danielle Müller de; SCHIAVON, Greice de Almeida; LAROQUE,
Mariana Fonseca; CORLETT, Francisco Marinaldo Fernandes; SOUZA, Gabriela Lobato de;
MONTEIRO, Maria Lúcia da Silva (Org.). Práticas Socioambientais/ Estudos interdisciplinares
em agroecologia e saúde. Pelotas, RS: Ed. Santa Cruz, 2014. 2 v. ISBN 97885616291067.
BELLOMO, Michael. Administração do linux: série para dummies. Rio de Janeiro, RJ: Campus,
2000. 344 p. ISBN 8535205527.

VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE UM BANCO DE DADOS EM GRÁFICOS
INTERATIVOS
ORIENTADORES: Leandro Soares Guedes e Cleber Schroeder Fonseca.
AUTORAS: Carolina Guth Pinto e Thaiane Teixeira de Azevedo.
JUSTIFICATIVA: A ferramenta que desenvolvemos busca auxiliar na visualização de grandes
quantidades de informação armazenadas em um banco de dados e pode ser utilizada em
diferentes aplicações. Por exemplo, pode ser utilizado em um banco de dados de um hospital,
onde o movimento de pessoas é intenso e por consequência, grandes quantidades de dados
são armazenadas todos os dias. Assim que o médico desejar visualizar quantos casos de certa
doença existem naquele local a ferramenta irá gerar uma visualização em Bubble Chart, a
mesma codifica os dados em círculos e armazena centenas de valores em um espaço pequeno
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[1]. Outro recurso é a visualização em esquema de árvore, onde cada novo dado inserido ligase com o dado anterior conhecido como pai [2]. O centro do nosso diagrama seria o hospital, e
ligados a ele estariam os médicos, seus respectivos pacientes com os respectivos casos. Uma
grande vantagem desta ferramenta seria contribuir para análise de semelhança dos casos,
histórico de doenças e etc. Deste modo as informações podem ser compreendidas de forma
mais rápida e eficiente, e ainda, permitindo inserir e remover dados de maneira simples direto
da ferramenta, fazendo com que os gráficos sejam modificados automaticamente, diferente da
plataforma DBVisualizer [3], a qual exibe em gráficos as atualizações realizadas em bancos de
dados. Dentro mesma temática, Wongsuphasawat entre outros [4] realizaram uma
demonstração de um software aplicada ao departamento de emergência de um hospital
através da elaboração de um painel onde o médico consegue visualizar o histórico de
transferências de um paciente para os demais setores do local. Nosso projeto busca da mesma
forma comprovar que a partir da "análise eficiente de uma sequência de eventos e a
habilidade de responder questões importantes relativos ao tempo podem acelerar pesquisas
clínicas em diversas áreas tanto como a avaliação da causas e estudos retrospectivos" [5].
OBJETIVO(S): Primeiramente decidimos verificar como as ferramentas interativas
proporcionam diferentes reações aos usuários, nos dias atuais encontramos diversos
problemas quanto a maneira que grandes quantidades de dados são exibidas. Dessa forma,
resolvemos juntar essas duas ideias e criar uma ferramenta que possa trabalhar com vários
dados de qualquer espécie e durante sua visualização proporcionar eficiência e fácil
compreensão das informações do banco de dados. Buscando alcançar nosso objetivo, foi
criado um banco de dados capaz de suprir nossas necessidades, além de selecionamos as
visualizações que mais se encaixavam no que nos propomos a fazer. Aperfeiçoaremos ainda
um site que abrigue estas visualizações e permita a inserção, edição, remoção e leitura destas
informações. Ao final testaremos a ferramenta em diferentes plataformas buscando resolver
falhas encontradas e a apresentaremos aos usuários para analisarmos sua experiência ao lidar
com um problema do dia-a-dia de maneira rápida e interativa.
METODOLOGIA: Aprofundamos nossos conhecimentos em banco de dados e mineração de
dados, planejamos durante reuniões semanais ou via Skype quais visualizações seriam
utilizadas na ferramenta. Para compreendermos o funcionamento das visualizações criamos
um sistema que permitia ao usuário cadastrar gêneros musicais, artistas e faixas de músicas,
logo eram armazenadas em um banco de dados. Para lermos estes dados, utilizávamos uma
função em PHP que os buscava em um banco de dados e gerava um arquivo JSON, exibindo-os
na tela a partir da visualização Node-Link Tree. Aplicaremos estes exemplos ao sistema de um
hospital, e ao final, realizaremos testes com o público-alvo para avaliar o desenvolvimento da
aplicação. Para o desenvolver as funcionalidades da ferramenta, utilizamos/utilizaremos as
seguintes linguagens de programação: • D3 (Data-Driven Documents) – A D3 é uma biblioteca
Javascript para manipulação de documentos baseados em dados, será usada para modelar as
visualizações de dados. • Javascript - É uma linguagem leve, interpretada e baseada em
objetos com funções de primeira classe, será usada para programar as visualizações. • HTML
(HiperText Markup Languague) – A linguagem HTML será utilizada para a criação e
estruturação de páginas. • CSS (Cascading Style Sheets) - O CSS dará conta de toda a
formatação visual das páginas, i.e., o que o usuário irá ver. • PHP (HiperText PreProcessor) –
Esta linguagem de programação tem a função de fazer o intermédio a um servidor, a partir da
criação de páginas Web. Será a principal utilizada, pois será através da mesma que as
informações serão coletadas de um Banco de Dados e por fim gerar um arquivo JSON (notação
de objeto JavaScript) exibindo-as na visualização. • Banco de Dados – É acessado através de
um SGBD (Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados) por meio da Linguagem SQL. Será o
responsável por guardar as informações.
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PROBLEMA: Devido ao grande volume de informações que costumam ser armazenadas
atualmente em um banco de dados provenientes, por exemplo, de empresas, instituições de
ensino ou hospitais, torna-se incômoda a análise crua dos dados sem uma ferramenta visual
ou interativa. O modo em que estes são tradicionalmente exibidos, como em tabelas, gráficos
ou imagens, define a maneira como essas informações serão analisadas e comparadas. O uso
de gráficos interativos permite a compreensão mais clara das informações e maior rapidez
para compará-las. Com a situação atual do mundo, tornou-se necessário obter resultados
rápidos e para isso há uma demanda de ferramentas que facilitem as nossas tarefas do
cotidiano. Portanto, desenvolver aplicações que facilitem a análise/interpretação de tais dados
é essencial para facilitar a vida dos usuários.
REFERÊNCIAS:
Bubble Chart. https://bl.ocks.org/mbostock/4063269. Acessado em 13 de junho de 2016.
Interactive d3.js tree diagram. http://bl.ocks.org/d3noob/8375092. Acessado em 13 de junho
de 2016.
Database Management Software Tools – Db Visualizer. https://www.dbvis.com/. Acessado em
13 junho de 2016.
K. Wongsuphasawat, J. A. Guerra Gomez, C. Plaisant, T. D. Wang, M. Taieb-Maimon, e B.
Shneiderman. Lifeflow: Visualizing an overview of event sequences. SIGCHI Conference on
Human Factors in Computing Systems, CHI ’11, páginas 1747–1756, 2011.
Tao, C., Wongsuphasawat, K., Clark, K., Plaisant, C., Chute, C. Towards Event Sequence
Representation, Reasoning and Visualization for HER Data. Proc. 2nd ACM International Health
Informatics Symposium, ACM Press, Nova York. (April 2012).

VISUALIZAÇÃO INTERATIVA DE DADOS DE RANKINGS MUSICAIS
ORIENTADOR: Leandro Soares Guedes.
AUTORES: David Aron Pires Fagundes e Lucas dos Santos Lanzarini.
JUSTIFICATIVA: Uma vez que não era possível analisar os dados desses rankings de forma
intuitiva atualmente, nosso objetivo foi criar a ferramenta para que isso fosse possível.
Atualmente, mesmo as tecnologias permitindo a criação de visualizações e ferramentas
específicas, as que existem não são aplicadas ao problema que foi tratado por este projeto. Em
2011, K. Wongsuphasawat, entre outros, fizeram um trabalho que sobre a visualização dos
dados através de uma linha temporal [2], mas esse difere do objetivo que tivemos ao criar um
projeto para a visualização de rankings. Através da criação de uma ferramenta de visualização
interativa dos dados, tornamos mais simples o ato de analisar grandes quantidades de dados.
A ferramenta busca as músicas dos rankings, monta algumas visualizações interativas com
base nesses rankings, e também permite ouvir essas músicas e comparar com rankings de
outras semanas ou países. Fazer isso foi importante para melhorar a experiência dos usuários
com esses dados, fazendo com que seja mais fácil ouvir e comparar diferentes estilos musicais,
artistas e músicas de todo o mundo. Em um trabalho recente, feito por Matthew Daniels [3],
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foram analisados os dados da Billboard Hot 100 [4] e criada uma linha do tempo que mostra e
reproduz a música que estava em primeiro lugar na lista durante todas as semanas desde 1958
até hoje, além de ser possível pesquisar por determinado artista ou faixa. Esse trabalho mostra
que há utilidade em criar formas intuitivas de analisar dados musicais, já que o projeto citado
proporciona uma experiência de interação que aumenta a satisfação do usuário.
OBJETIVO(S): Nosso objetivo foi desenvolver uma ferramenta interativa de visualização de
dados musicais e promover o aprendizado de subáreas muito importantes na computação,
como interação humano-computador, visualização de informações, mineração de dados e
experiência do usuário, de forma a proporcionar um sistema eficiente em um projeto de curta
duração. Além de essas áreas serem de extrema importância, são interdisciplinares e foram
combinadas com problemas que envolvem dados reais: os rankings musicais. Para alcançar
esses objetivos, construímos um banco de dados com as classificações de dados, mineramos os
dados, eliminando valores atípicos, analisamos e escolhemos as melhores formas de interação
que pudessem ser usadas com os dados escolhidos, construímos um site responsivo que
abrigasse as visualizações criadas. As próximas etapas são verificar possíveis problemas de
acessibilidade em diferentes plataformas, e descobrimos como resolvê-los, assim como
executaremos um teste da ferramenta com diversos usuários e analisaremos os dados obtidos
com o teste para que possamos ter dados quantitativos sobre a experiência do usuário e
continuar melhorando o que foi realizado.
METODOLOGIA: Para a execução do projeto, inicialmente foi necessário que se aprofundasse
os conhecimentos em certas áreas da computação, como banco de dados e mineração de
dados, e foram planejadas diferentes formas de visualizar e interagir com a ferramenta criada.
Através de reuniões semanais presenciais ou por Skype, foram definidos alguns trabalhos de
teste com a modelagem de banco de dados e criação de visualizações. O site foi criado usando
linguagens de programação e marcação que supriram nossas necessidades. São estes: • D3
(Data-Driven Documents) – A D3 é uma biblioteca Javascript para manipulação de documentos
baseados em dados, que foi usada para modelar as visualizações de dados. • Javascript - é uma
linguagem leve, interpretada e baseada em objetos com funções de primeira classe, mais
conhecida como a linguagem de script para páginas Web, e foi usada para programar as
visualizações e permitir um certo nível de interação com elas. • JQuery – JQuery é uma
biblioteca Javascript que facilita o uso da linguagem, client-side. Essa foi usada para tornar as
páginas dinâmicas, já que oferece recursos interessantes para nosso trabalho. • HTML
(HiperText Markup Language) – A linguagem HTML é utilizada para criação e estruturação de
páginas, e, portanto, as páginas foram estruturadas através desta linguagem. • CSS (Cascading
Style Sheets) - O CSS foi utilizado para a formatação visual das páginas, tornando mais
visualmente agradáveis a página que porta as visualizações. • PHP (HiperText Pre Processsor) –
Esta linguagem de programação tem a função de fazer o intermédio a um servidor, a partir da
criação de uma página Web para exibir as visualizações criadas. • As informações dos dados
musicais foram armazenadas em arquivos CSV através de duas diferentes maneiras: 1)
Download dos dados do Spotify [5] e 2) Webcrawler para buscar e armazenar dados do ranking
Billboard [4]. No mês da feira serão realizados testes com o público-alvo para avaliação.
PROBLEMA: Há muito tempo existe a necessidade de representação de dados. Em 1986, Tufte
[1] mostrou em seu livro a necessidade de visualizar dados quantitativos. Com a globalização,
dados novos são gerados em grande quantidade, tornando difícil a análise crua dessas
informações sem nenhuma ferramenta visual ou interativa. Essa dificuldade possibilitou a
criação de técnicas computacionais que facilitem a exibição de dados de maneira clara e
efetiva através de gráficos e imagens, gerando uma inferência mais rápida de resultados e
comparações. Atualmente, existem diversas técnicas computacionais para visualizar e interagir
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com dados, trazendo benefícios pela inferência e analise rápida de padrões em grandes
quantidades de dados. Este projeto baseia-se na área de visualização de dados, mais
especificamente aplicado aos rankings de música. Foi realizado o estudo e analise das técnicas
de visualização e interação existentes para a criação de novas técnicas e realização de testes
presenciais para medir a experiência do usuário a fim de responder questões como: "Quão
atrativo é visualizar estes dados de maneiras diferentes das convencionais (listas)? Quão
preferível é a nova maneira de exibir esses dados? Qual o impacto no interesse dos usuários
por conhecer novas músicas visualizando esses dados? Os estilos musicais influenciam o
interesse das pessoas?". Sendo assim, o objetivo deste projeto é melhorar a forma como os
dados de música são analisados, percebidos e comparados.
REFERÊNCIAS:
E. R. Tufte. The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press, Cheshire, CT, USA,
1986.
K. Wongsuphasawat, J. A. Guerra Gomez, C. Plaisant, T. D. Wang, M. Taieb-Maimon, e B.
Shneiderman. Lifeflow: Visualizing an overview of event sequences. SIGCHI Conference on
Human Factors in Computing Systems, CHI ’11, páginas 1747–1756, 2011.
How Music Evolved: Billboard's Hot 100, 1958 – 2016. http://polygraph.cool/history/.
Acessado em 10 de junho de 2016.
Music: Top 100 Songs. Billboard Hot 100 Chart. http://www.billboard.com/charts/hot-100.
Acessado em 10 de junho de 2016.
Spotify Charts www.spotifycharts.com. Acessado em 10 de junho de 2016.

HISTÓRIAS REAIS - SISTEMAS DE ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
ORIENTADORES: Daniela Medeiros de Azevedo Prates e Rodolfo Migon Favaretto.
AUTORES: Ítalo Vianna Iung e Cássio Lacerda da Costa.
JUSTIFICATIVA: Quanto à mulheres vítimas de violência, é possível notar a dificuldade em falar
sobre o assunto, discutir sobre o mesmo e, em alguns casos, a impossibilidade de tratamento
apropriado - decorrente dos problemas citados anteriormente ou, até mesmo, por falta de
verba. Tais indivíduos não conseguem conversar propriamente com qualquer pessoa pela
incapacidade do ouvinte de compreender. Muitas ainda têm o medo, ou vergonha, de sair de
suas residências, outras não têm a disponibilidade de tratamentos decentes. A violência contra
as mulheres resulta de um pensamento de superioridade masculina que é produzida quanto
por homens quanto por mulheres. Muitas vezes as mulheres se tornam cúmplices da violência
que recebem e que praticam, mas sua cumplicidade não se baseia em uma escolha ou
vontade, já que a subjetividade feminina fica destituída de autonomia. A violência é definida
como uma ação que transforma diferenças em desigualdades hierárquicas com o fim de
dominar, explorar e oprimir. Inclusive, hoje em dia, diversos dados mostram o quanto a
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violência está impregnada na sociedade atual, de forma com que violências menos brutas
sejam tratadas com menos importância, sendo assim, menos trabalhadas. Alguns dados
podem nos mostrar a situação brasileira quanto à violência, tais como: Das agressões
denunciadas ao Centro de Atendimento à mulher, 31,81% foi violência psicológica, sendo essa
a segunda violência que mais atinge as mulheres; Entre 2009 e 2011, foi registrado 16,9 de
feminicídios no Brasil; Em 2001, foram notificados 12087 casos de estupro no Brasil; 38,72%
das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente; para 33,86%, a agressão
é semanal; Dos relatos registrados nos dez primeiros meses de 2015, 85,85% corresponderam
a situações de violência doméstica e familiar contra as mulheres; Entre muitos outros dados
preocupantes.
OBJETIVO(S): Nosso projeto tem como objetivo principal produzir uma plataforma web que
auxilie na informação de pessoas desinformadas sobre a violência e suas variações pouco
conhecidas, disponibilizar a possibilidade de compartilhar relatos com outras mulheres vítimas
de violência, compartilhar informações que permitam desnaturalizar a violência contra
mulheres e possibilitar ao poder público o acolhimento de relatos e denúncias de vítimas de
violência de forma segura.
METODOLOGIA: Atualmente, é perceptível o quanto a tecnologia está tão introduzida no
nosso cotidiano, sendo assim utilizada de todas as formas e em todas as áreas possíveis.
Diariamente, conteúdos que nos interessam são vistos quase que automaticamente de foma
extremamente prática em nossos smartphones ou tablets. Na procura de encontrar uma
estratégia para usar de tais recursos a favor da sociedade, vem nossa plataforma web para
auxiliar o tratamento e o acompanhamento das mulheres vítimas da violência. Para fazer tal
plataforma, utilizaremos de linguagem PHP, SQL, JAVASCRIPT, CSS e HTML. Futuramente,
pretendemos expandir o projeto para uma plataforma mobile, utilizando assim linguagem
JAVA.
PROBLEMA: Como produzir uma plataforma web que permita auxiliar no acolhimento e
acompanhamento de mulheres vítimas de violência?
REFERÊNCIAS:
"Sobre a violência moral e psicológica contra mulheres". Disponível em:
<http://www.compromissoeatitude.org.br/violencia-moral-e-psicologica/>. Acesso em: 22 de
abril de 2016.
"Dados nacionais sobre violência contra as mulheres". Disponível em:
<http://www.compromissoeatitude.org.br/dados-nacionais-sobre-violencia-contra-amulher/>. Acesso em: 22 de abril de 2016.
"Violência e maus tratos". Disponível em: <http://www.violenciadomestica.uevora.pt/>.
Acesso em: 22 de abril de 2016.
"A violência homofóbica em números". Disponível em: < http://brasildebate.com.br/aviolencia-homofobica-em-numeros/>. Acesso em: 22 de abril de 2016.
"CULTURA E RAÍZES DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES CULTURA E RAÍZES DA VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES". Disponível em:
<http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/cultura-e-raizes-da-violencia/>.
Acesso em: 10 de juho de 2016.
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O DESENVOLVIMENTO DE UMA TABELA PERIÓDICA INTERATIVA UTILIZANDO A
PLATAFORMA ARDUINO
ORIENTADORAS: Silvia de Castro Bertagnolli e Alexandra Duprates Steiner.
AUTOR: Filipe de Oliveira de Freitas.
JUSTIFICATIVA: A Tabela Periódica é uma ferramenta aglutinadora de conceitos na química
abordando várias definições, como, número de massa de um átomo, seu raio, sua valência,
prótons, elétrons, bem como outros conceitos da disciplina, portanto sua compreensão é
fundamental. Logo, as versões físicas e interativas da tabela periódica conseguem trazer uma
reprodução de duas dimensões da tabela, frequentemente vista em livros e materiais
didáticos, para uma tridimensional aproximando conceitos para a o cotidiano do aluno. O
maior problema dessas soluções é seu tamanho, por isso ficam em grandes salas de
exposições, como, por exemplo, Centro de Ciências da UFJF, para acessá-las, na maioria das
vezes, é necessário agendamento e gastos com deslocamento. Para resolver problemas
pontuais de algumas tabelas interativas existentes e transformá-la em uma ferramenta que
possa ser levada para a sala de aula pensou-se na solução proposta por este trabalho que será
o desenvolvimento de uma tabela física interativa. Cada elemento químico será uma pequena
caixa que conterá LEDs que mudarão a cor do elemento, sendo que somente alguns elementos
serão destacáveis. A tabela poderá mudar de cor de acordo com o conceito que o professor
deseja demonstrar, estimulando o aluno visualmente e aumentando a gama de conceitos
abordáveis. O professor poderá também destacar alguns elementos da base entregando-os
aos alunos e requisitando que os mesmos coloquem esses de volta à base, levando o aluno a
lembrar de alguns conceitos previamente estudados, como número de prótons, uma vez que
cada caixa de elemento conterá apenas sua sigla, e sua representação em braile. Quando o
aluno coloca um elemento de volta à base, em seu local correto, a pequena caixa assumirá a
cor de seu devido espaço de acordo com a configuração de cor vigente, caso o elemento seja
colocado em uma posição errada ele ficará em vermelho indicando um erro, estímulos sonoros
serão disparados durante esta ação visando tornar o produto acessível
OBJETIVO(S): De maneira geral busca-se desenvolver uma tabela periódica física, interativa e
acessível para complementar o ensino de química. Para tanto se pretende: (i) Identificar
através de pesquisa quais conceitos a tabela interativa poderá abordar; (ii) Identificar quais
componentes eletrônicos poderão fazer parte da solução elaborada; (iii) Realizar testes
unitários, de integração e sistema, contemplando tanto hardware quanto software; (iv)
Documentar os avanços do projeto usando o caderno de campo e outros documentos
vinculados ao trabalho. (v) Elaborar e aplicar um questionário com alunos de curso técnicos de
nível médio, de diferentes áreas do conhecimento, para levantar as dificuldades mais
recorrentes; (vi) Testar o protótipo em sala de aula com três turmas de Ensino Médio do
Instituto Federal de Ciência e Educação do Rio Grande do Sul Campus Canoas, sendo sua
aplicação realizada por um profissional da área de Química.
METODOLOGIA: Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica
da área buscando elencar as maiores dificuldades, e outros estudos e soluções vinculados a
esse tema. Fazendo-se uso de estudos de caso que denotam a realidade vivida pelo corpo
discente, elencados através de questionários, logo, seus objetivos possuem caráter
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exploratório e seus procedimentos têm caráter de pesquisas bibliográfica e de levantamento.
Quanto a sua abordagem, será adotada a quantitativa, pois foram levantados diversos dados
através de instrumentos de levantamento padronizados, como o questionário, para uma
coleta de dados mais precisa, sem o envolvimento do questionador através de perguntas
abertas. O primeiro passo para o desenvolvimento do trabalho compreendeu a elaboração de
um questionário, que possuía como foco identificar os principais conceitos relacionados com a
tabela periódica e que foram “esquecidos” após terem sido estudados em anos anteriores. O
questionário disponível no Apêndice A, foi construído utilizando figuras e perguntas, e abordou
sete questões referentes à tabela periódica, seus períodos e grupos, famílias, entre outros
conceitos pertinentes. A partir da sua aplicação com três turmas de Ensino Médio do Instituto
Federal de Ciência e Educação do Rio Grande do Sul Campus Canoas, totalizando 71 alunos,
pode-se perceber que os conceitos que os alunos explicaram de forma incorreta ou incompleta
foram: eletronegatividade, família ou grupo, número atômico e raio atômico. Este questionário
será novamente aplicado, mas desta vez com os alunos que utilizaram o produto, buscando-se
o comparativo entre as turmas que tiveram ferramenta, aqui proposta, para o estudo com as
que não tiveram. Após a aplicação do questionário vários trabalhos relacionados a este foram
avaliados e analisados, conforme apresenta a próxima seção, de modo a identificar possíveis
soluções a serem propostas.
PROBLEMA: A tabela periódica convencional em duas dimensões que é apresentada em livros
didáticos utilizados nas salas de aula, é um instrumento eficaz no ensino dos conceitos da
química para alunos. Segundo Godoi, Oliveira e Codognoto (2010, p. 24): “*...+ o assunto Tabela
Periódica e propriedades periódicas é visto pelos alunos simplesmente como uma tabela que
traz algumas informações que eles têm que estudar e decorar para tirar a nota do bimestre e,
depois, não mais precisarão dela. Isso provavelmente ocorre porque os alunos têm dificuldade
para entender o que está disposto nessa tabela e fazer correlações entre as informações lá
contida.” Porém, essa abordagem não está em consonância com as orientações educacionais
complementares estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+s): “As
interpretações quânticas da estrutura dos átomos e moléculas, assim como das ligações
químicas, são necessárias e constituem uma fundamentação que até mesmo permite a
compreensão das propriedades da tabela periódica. Entretanto, por conta de sua
complexidade, é preciso especial cuidado para evitar que sua apresentação meramente
formal, sem uma preocupação mais conceitual, possa levar à simples memorização de idéias
mal compreendidas” (BRASIL, 2002, p. 105). Com base nessa afirmação percebe-se claramente
a necessidade de utilizar recursos pedagógicos que favoreçam uma aprendizagem significativa
e contextualizada.
REFERÊNCIAS:
BRASIL. Ministério da Educação. PCN+ Ensino Médio-Orientações educacionais
complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Humanas e suas tecnologias.
2002.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/Ministério da Educação. Secretaria de
Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI,
2013.562p.
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2015.
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A ROBÓTICA COMO FERRAMENTA PARA QUALIFICAR O ENSINO NO IFRS - CÂMPUS
CANOAS
ORIENTADORA: Silvia de Castro Bertagnolli.
AUTORES: Arthur Ferreira Medeiros e Guilherme Souza Sales.
JUSTIFICATIVA: O foguete construído com garrafa PET possui câmara de compressão, onde o
“combustível” é armazenado para o seu lançamento. Um dos possíveis combustíveis é o uso
combinado de vinagre e bicarbonato, pois quando ocorre o contato entre estas duas
substâncias se tem uma reação que libera gás carbônico. Como essa mistura ocorre dentro de
uma garrafa PET fechada, a pressão dentro dela tende a aumentar. Quando a pressão chega ao
nível recomendado, a garrafa PET é aberta, liberando todo o gás que estava preso dentro dela.
O foguete ganha velocidade e distância desenvolvendo acelerações diversas. Estes foguetes
possuem uma velocidade de aceleração muito alta e, neste pequeno intervalo de tempo que
atua a aceleração, o foguete terá sobre a sua estrutura uma força de aproximadamente
quatorze vezes a força da gravidade. Em função disso, a construção deve ser feita da melhor
maneira possível para minimizar as chances de se danificar a estrutura do foguete. Após o
lançamento, os foguetes precisam ter estabilidade durante o voo, usando para tanto aletas,
que são feitas de material reciclável. As aletas são parte fundamental da estrutura dos
foguetes, mantendo-o no seu curso, sem desvios ou possíveis quedas. A aceleração depende
de vários fatores: tamanho do foguete, quantidade de combustível, dimensões das aletas, etc.
Assim, para se obter dados de aceleração é necessário filmar os lançamentos e realizar
161

Charqueadas, RS, outubro de 2016.
Coordenadoria de Pesquisa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

ANAIS DA X MOCITEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSul – Câmpus Charqueadas
medições com base nas filmagens. Visando obter dados mais precisos sobre os lançamentos
foi elaborado o presente trabalho que acopla a um foguete uma plataforma Arduino e vários
recursos eletrônicos que permitem realizar as medições de forma automática. Com os
parâmetros obtidos, utilizando os conhecimentos de robótica, é possível calcular a aceleração
do foguete, e esses dados podem ser usados para gerar gráficos mais precisos, que podem
ajudar na aprendizagem de física pelos alunos. O fato de ser uma atividade mais lúdica
também torna o assunto e a aula mais interessante.
OBJETIVO(S): O objetivo geral do trabalho consiste em desenvolver um foguete monitorado
com a plataforma Arduino gerando dados que podem ser tabulados e interpretados através do
uso de gráficos. Como objetivos gerais para o trabalho foram estabelecidos: Auxiliar os alunos
na compreensão dos conteúdos (velocidade e aceleração) apresentados pelo professor;
Demonstrar e visualizar de forma prática o que é uma trajetória; Instituir uma base de dados
para que o professor da área de física possa trabalhar e demonstrar os conceitos relacionados
Possibilitar o uso dos dados registrados por alunos de anos subsequentes à experiência e em
gráficos da trajetória do lançamento; Desenvolver o foguete com garrafas PET e materiais
reciclados; Lançar o foguete usando dois combustíveis (vinagre e bicarbonato; e ar
comprimido), sem a solução acoplada, analisando os dados com a filmagem; Desenvolver um
paraquedas para o foguete visando evitar que o foguete seja danificado durante o lançamento
e o pouso; Realizar o lançamento do foguete com os combustíveis mencionados, com o
paraquedas e com a solução acoplada, visando gerar os dados para o gráfico de aceleração do
lançamento.
METODOLOGIA: Todo o desenvolvimento da solução proposta por este trabalho partiu de uma
pesquisa bibliográfica que permitiu fundamentar os conceitos vinculados à plataforma
Arduino, à confecção de garrafas PET e ao Ensino de Física. Essa pesquisa ainda permitiu
identificar soluções já mapeadas em pesquisas anteriores e utilizar aspectos teóricos para
fundamentar cada decisão que foi adotada na solução construída. Ao concluir o estudo
teórico, foram iniciados os estudos de caso, visando atender os objetivos específicos
delimitados para o trabalho. O objetivo da elaboração destes estudos de caso é estabelecer
correlações com “situações análogas”, de modo a inferir situações reais que possam ser
mapeadas para os dispositivos robóticos desenvolvidos. Percebe-se claramente que será usado
o método de pesquisa exploratória, onde são identificadas informações relevantes sobre
determinadas características/funcionalidades do foguete. Outro método de pesquisa que está
sendo aplicado ao projeto é o explicativo, que possibilitará registrar e analisar os objetos de
estudo, bem como registrar os fatores que os influenciam através da interpretação e da
análise (SEVERINO, 2007).
PROBLEMA: Em nossa instituição de ensino, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de
descobrir qual matéria em que os alunos tinham mais dificuldade. O resultado da pesquisa
mostrou que grande parte dos alunos não conseguia compreender com facilidade o conteúdo
de física pela necessidade de muitas abstrações e porque muitos dos alunos não tiveram física
no ensino fundamental. Um dos possíveis modos de representar de forma concreta o conceito
de aceleração é o lançamento de foguetes desenvolvidos com garrafas PET - Poli(Tereftalato
de Etileno), que são objetos simples de serem encontrados. O uso de foguetes é muito
adequado para o ensino de diversos conteúdos relacionados à física, tais como: aceleração,
velocidade, aerodinâmica, entre outros. Mesmo com o uso dos foguetes, a aceleração
continua sendo um conceito abstrato. Para trabalhar com este conceito, geralmente, os alunos
obtêm os dados que são plotados em um gráfico, por exemplo, através da filmagem de um
lançamento. Com a análise da filmagem são realizados cálculos que permitem determinar qual
aceleração o foguete conseguiu realizar. Com essa abordagem é necessário fazer diversos
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cálculos e rever filmagens e fotos para se obter todos os dados vinculados com a aceleração.
Assim, visando facilitar a compreensão dos conceitos relacionados com aceleração e
gravidade, foi elaborado este trabalho, que compreende o desenvolvimento de um foguete
com sucata e garrafa PET e ao qual foi acoplado um acelerômetro, uma placa Arduino e um
cartão SD, bem como outros componentes eletrônicos, que permitem captar os dados gerados
durante o lançamento do foguete e os armazena para análises futuras.
REFERÊNCIAS:
CRAIG, J. J. Robótica. 3 ed. São Paulo: Pearson, 2012.
FRIZZARIN, F. B. Arduino: guia para colocar suas ideias em prática. São Paulo: Casa do Código,
2016.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2008.
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MONK, S. 30 Projetos com Arduino. Porto Alegre: Bookman, 2014.
MONK, S. Programação com Arduino: começando com Sketches. Porto Alegre: Bookman, 2013.
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ASOKA – PLATAFORMA PARA LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE HOSPITAIS
ORIENTADORES: Fernando Mousquer e Vicente Teixeira Batista.
AUTORES: Marlon Soares e José Carlos Cardoso Junior.
JUSTIFICATIVA: A discussão anterior, deixa em evidência a existência de uma área da saúde
ainda pouco explorada pela tecnologia. Há uma necessidade de um instrumento que reúna os
hospitais junto a informações e avaliações sobre os mesmos. Como antes mencionado, nesse
cenário de saúde municipalizada no país, muitas pessoas não encontram o atendimento
necessário em saúde em seu município e, por isso, partem para municípios vizinhos ou nem
tão próximos, em busca desse atendimento de maior complexidade. Portanto, este estudo
possui relevância por investigar e buscar desenvolver uma plataforma mobile, visando o auxílio
desses indivíduos e apresentando algumas opções de atendimento, para tentar auxiliar em
uma melhor distribuição da demanda. O ideal seria que mesmo as pequenas cidades tivessem
condições de atender sua população, de maneira que essa população não precisasse buscar
atendimento em outras cidades e assim diminuir a possibilidade de superlotação e aumento
excessivo da demanda de trabalho em outras regiões mais preparadas. Atualmente, já existem
aplicações que trabalham com algumas das situações mencionadas anteriormente nos
objetivos deste projeto. Nesse âmbito pode-se citar, como exemplo, o FindNowHospital, que
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disponibiliza a localização dos hospitais próximos e o MedSquare, que além da localização,
disponibiliza um tempo estimado de espera e um espaço para avaliações dos usuários.
Também pode-se citar, como aplicativo semelhante, a aplicação Google Maps, que é uma das
mais populares ferramentas de localização. Ela também disponibiliza um sistema, baseado em
estrelas, para os usuários avaliarem os hospitais. Porém, existe uma carência de aplicativos
que utilizem essas e outras tecnologia com o objetivo de auxiliar o público alvo em questão.
OBJETIVO(S): Observando o cenário da saúde no Brasil e buscando desenvolver um aplicativo
que disponibilize auxílio para o público alvo desse projeto, foram definidos alguns objetivos.
Objetivo Geral O projeto ASOKA tem como objetivo desenvolver um aplicativo que visa facilitar
a procura e aproximação entre pessoas e hospitais, oferecendo informações sobre as opções
quando se busca um atendimento de saúde. Objetivos Específicos Com o intuito de cumprir o
objetivo geral, o projeto ASOKA tem um grupo de objetivos específicos, conforme listados a
seguir: • Facilitar e agilizar a busca por um hospital próximo, indicando a localização e rota
mais curta; • Criar uma plataforma que possa auxiliar na procura de hospitais em outras
cidades e, talvez, prestar alguma ajuda na distribuição na demanda de pacientes, em hospitais
dessas cidades. • Facilitar a busca por informações sobre hospitais; • Desenvolver uma
interface simples e intuitiva, afim de facilitar o acesso de pessoas de todas as idades. • Criar
um canal colaborativo, onde a população possa informar a atual situação do hospital, quanto a
tempo médio de espera, alas abertas e fechadas e outras particularidades de cada instituição
de saúde; • Criar uma plataforma, onde as pessoas possam opinar e avaliar os hospitais
visitados, quanto a atendimento, infraestrutura e tempo de espera; • Estimular o uso e a
manutenção da plataforma por meio do emprego de rankings e pontuações dadas aos
usuários. Além do uso de tecnologias e padrões de desenvolvimento de software já utilizados,
em grande escala, na indústria.
METODOLOGIA: A definição do tema do projeto em questão, aconteceu em abril de 2016,
quando se constatou uma falta de aplicações, com tecnologias e funcionalidades voltadas ao
auxílio de pessoas em busca de hospitais públicos e privados. A questão da migração de
pacientes para outras cidades em busca de assistência médica de alta complexidade foi
constatada e comprovada por meio de pesquisas e de um questionário que avaliou a opinião
de algumas pessoas da região metropolitana. Para alcançar os objetivos anteriormente
propostos, serão realizadas pesquisas de aprofundamento sobre o tema, com o intuito de
entender mais sobre a história e o que trouxe o sistema de saúde brasileiro até o atual cenário.
Serão feitas pesquisas sobre o ministério da saúde, que é o órgão responsável pela saúde
pública nacional. Durante a pesquisa de campo, serão feitas visitas na secretaria de saúde de
Sapucaia do Sul, com a intenção de entender melhor o funcionamento dos postos de saúde e
hospitais da cidade e, consequentemente, das outras regiões metropolitanas. Também será
aplicado um segundo questionário, no qual, algumas pessoas da região serão questionadas
com diversas perguntas pertinentes, no que diz respeito a situação das instituições de saúde.
Com os dados coletados das visitas técnicas, será possível definir uma melhor estratégia para
iniciar o projeto e até mesmo, onde começar e quais hospitais atender inicialmente. Com os
dados obtidos do questionário, será possível mapear quais serão as funcionalidades
indispensáveis para o projeto e que devem ser implementadas. Então, serão descritos os
requisitos e casos de uso. Também será produzido o diagrama de classes, diagrama conceitual
e lógico do banco de dados, assim pretende-se iniciar a implementação de um aplicativo que
represente um verdadeiro auxílio para o público alvo. Logo que o aplicativo estiver pronto,
pretende-se fazer alguns testes com usuários, para que se certifique o pleno funcionamento da
aplicação e relevância do sistema.
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PROBLEMA: A saúde é um direito fundamental e universal do ser humano, previsto na
Declaração Mundial dos Direitos Humanos e firmado na Constituição de 1988 (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2004). No Brasil, para que essas exigências sejam cumpridas, o atendimento SUS é
uma responsabilidade dividida entre união, estados e municípios. Atualmente, há um aumento
de responsabilidade dos municípios sobre a saúde de seus habitantes, o que faz parte do
projeto de municipalização da saúde brasileira. A municipalização significa reconhecer a
maioridade dos municípios enquanto provedores de saúde, conhecedores do que a saúde dos
habitantes precisa, pelas suas diferenças em soluções e prioridades e que é de
responsabilidade local detectar e entender estas prioridades e fazer o encaminhamento das
soluções (MARTINS, 2012). O problema dessa municipalização fica em evidencia quando se
compara a quantidade de médicos por habitantes em alguns estados brasileiros, pois é
possível perceber que grandes centros urbanos têm vantagem quando se trata de número de
médicos ou postos de saúde. Um exemplo para essa disparidade fica em evidência quando
analisadas algumas estatísticas do Conselho Federal de Medicina: em 2007, havia um médico
para cada 1.583 habitantes no Maranhão em contraste com um para 275 moradores do Rio de
Janeiro e um para 400 em São Paulo (NÍTOLO, 2009). No Brasil existem muitos municípios
pequenos que não possuem, em seus territórios, condições de oferecer serviços de alta e
média complexidade, mas por outro lado, existem municípios que apresentam serviços de
qualidade muito superior, tornando-se polos regionais em relação à saúde que garantem o
atendimento da sua população e de municípios vizinhos ou metropolitanos (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2004). Com tal cenário, é possível que haja migrações da população para maiores
cidades, em busca de atendimentos de maior complexidade e assim, possibilitando
superlotações em polos da região, onde a população pode encontrar hospitais de maior porte.
REFERÊNCIAS:
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http://marcasaude.com.br/pdf/sistemas_e_servicos_de_saude/municipalizacao_da_saude.pdf
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BLOOTHER: PLATAFORMA PARA FORTALECIMENTO DA REDE DE DOAÇÃO DE
SANGUE
ORIENTADOR: Lourenço de Oliveira Basso.
AUTORES: Danielle Barufi de Oliveira, Yahn do Amaral Almeida Pinheiro e David Aron Pires
Fagundes.
JUSTIFICATIVA: A prática de doação de sangue de sangue em nosso país ainda não conseguiu
atingir a média desejável, e apesar da realização continua de campanhas buscando aumentar o
número de doadores, não conseguimos atingir o mínimo necessário para suprir a falta nos
bancos de sangues. Dados do Ministério da Saúde apontam que pouco mais de 1% da
população brasileira doa sangue, sendo o que o índice desejável para evitar problemas de
estoque estaria entre 3% a 4%. Sabemos a importância de doar sangue, que com isso
poderemos salvar diversas vidas de pessoas que necessitam de transfusão, seja em
decorrência de acidentes, doenças ou qualquer causa que precise deste ato, mas poucos de
nós participam ativamente desta corrente de ajuda ao próximo. Diante deste contexto,
emerge a hipótese de que recursos tecnológicos poderiam ajudar na intermediação da doação
de sangue. O desenvolvimento de uma plataforma para este fim justifica-se ao representar
uma possibilidade de ampliação da rede formada entre doadores e receptores de sangue.
OBJETIVO(S): Objetivo Geral: Realizar o desenvolvimento de uma plataforma para ajudar na
intermediação da doação de sangue, através do qual será buscada a conscientização da
população sobre o tema e a divulgação entre possíveis doadores de informações de pessoas
que necessitam de sangue. Objetivos Específicos e/ou Metas: Objetivos Específicos: Com o
intuito de atingir o objetivo geral acima citado, são propostos os seguintes objetivos
específicos: • Revisar informações já pesquisadas sobre os pré-requisitos necessários para que
um indivíduo possa atuar como doador de sangue e sobre as compatibilidades sanguíneas para
doação. • Analisar o domínio de aplicação para revisar as definições de funcionalidades do
sistema a ser desenvolvido. • Desenvolver um sistema web que permita a conscientização da
população sobre a importância da doação e sobre os procedimentos envolvidos nela, bem
como favorecer a divulgação de solicitações de doação de sangue entre possíveis doadores. •
Desenvolver uma versão para dispositivos móveis, apresentando os principais recursos da
versão web associados às potencialidades das aplicações mobiles.
METODOLOGIA: Para o desenvolvimento do sistema foram analisados trabalhos correlatos,
buscando realizar um levantamento de requisitos que facilitassem a divulgação de
informações sobre pedidos de doações. Visitas a pontos de coleta de sangue complementaram
esta etapa, permitindo maior conhecimento sobre o domínio da aplicação. Já para a etapa de
desenvolvimento, definiu-se a utilização da linguagem PHP em conjunto com o SGBD MySQL e
as linguagens HTML e CSS, buscando interface e navegação acessíveis para o usuário final. Para
esta etapa, seguiu-se o modelo de desenvolvimento incremental, proposto por Sommerville
(2006). Dentre as funcionalidades definidas inicialmente para o sistema, destaca-se a listagem
de todos os hospitais e pedidos de outros usuários mais próximos da sua região. Usuários
cadastrados no sistema receberão notificações por e-mail/smartphone sempre que um pedido
com sangue compatível e de sua região for cadastrado na plataforma, bem como poderão criar
pedidos de doação para si ou para terceiros.
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PROBLEMA: Diante do contexto deficitário que hemocentros e hospitais operam na relação
entre número de doações de sangue e a demanda por pedidos, de que forma recursos
tecnológicos poderiam ajudar na intermediação da doação de sangue, buscando novos
doadores e ajudando a abastecer os bancos de sangue, como também a atender pedidos de
pessoas específicas.
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ABC.MED.BR. Grupos sanguíneos: quais são? Como são a compatibilidade e a
incompatibilidade entre sangues de tipos diferentes? Disponível em: <
http://www.abc.med.br/p/529659/grupos-sanguineos-quais-sao-como-sao-a-compatibilidadee-a-incompatibilidade-entre-sangues-de-tipos-diferentes.htm >. Acesso em: 21 set. 2015.
DB-Engines. Disponível em: < http://db-engines.com/en/ranking >. Acesso em: 15 set 2015.
EUCURTODOAR. Disponível em: < http://www.eucurtodoar.com.br > Acesso em: 20 set 2015
GOLLE, A. O. F. Eu doador: ferramenta web para interação de hemocentros e doadores de
sangue. 2015. 60 f. Monografia (Ciência da Computação). Universidade Regional do Noroeste
do Estado do Rio Grande do Sul. Ijuí. 2015
HEMORGS. Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em:
<http://www.hemocentro.rs.gov.br/>. Acesso em: 10 set 2015
HEMOLIGA. Disponível em: <http://hemoliga.com.br >. Acesso em: 10 set 2015 PROSANGUE.
Fundação Pró-Sangue. Disponível em: < http://www.prosangue.sp.gov.br >. Acesso em: 10 set
2015.
WELLING, Luke; THOMSON, Laura. PHP e MYSQL: desenvolvimento Web. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2006.
SANGUEBOM. Disponível em: <https://itunes.apple.com/br/app/sanguebom/id944106618?mt=8 >. Acesso em: 20 set 2015.
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 8ª ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2006.

#BEGREENIT - UMA PLATAFORMA PARA
SUSTENTÁVEIS EM EMPRESAS DE TECNOLOGIA

GERENCIAMENTO

DE

PRÁTICAS

ORIENTADORES: Rodrigo Remor Oliveria e Mônica Xavier Py.
AUTORA: Paula Tomasi de Andrade.
JUSTIFICATIVA: O desenvolvimento sustentável vem sendo um assunto muito comentado e
pesquisado, já que a preocupação com o grande consumo de recursos naturais está maior a
cada dia que passa. Segundo a Organização das Nações Unidas (1987), o desenvolvimento
sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem
comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Na era da
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tecnologia, o desenvolvimento está acontecendo a todo o momento, em todo o mundo.
Apesar de este desenvolvimento nos trazer sabedoria e crescimento, ele também causa
grande impacto ao meio ambiente. A grande demanda de energia elétrica, o processo de
criação de hardwares e softwares, todos os recursos e todos os resíduos que ele gera são
problemas que precisamos procurar resolver. Com o objetivo de auxiliar a amenizar este
impacto, surgiu o termo “TI verde”. De acordo com a Sociedade de Computação Australiana, TI
verde é dedicada a conscientizar, dar conhecimento e adotar práticas, políticas e tecnologias
sustentáveis na indústria da computação.
OBJETIVO(S): O objetivo do atual projeto é criar uma plataforma que auxilie as empresas de TI
a adotarem práticas sustentáveis como: diminuir o consumo de energia trocando lâmpadas
incandescentes por lâmpadas fluorescentes ou de LED, deixar as janelas e/ou cortinas abertas
durante o dia. Desligar as máquinas em períodos que os funcionários não estão trabalhando.
Utilizar papel reciclado e reduzir ao mínimo as impressões e até mesmo incentivar o uso de
transportes coletivos e caronas, ajudando assim a diminuir a emissão dos gases poluentes
liberados pelos automóveis. A plataforma fará com que a empresa tenha visão do impacto tanto ambiental, quanto financeiro - que as práticas sustentáveis terão. O auxílio se dará de
modo que a empresa possa ver o que está fazendo no momento, o quanto já evoluiu e o
quanto ainda pode evoluir na adoção de tais práticas e tecnologias. Para melhor engajamento
da empresa, os gerentes de cada área poderão auxiliar no controle das ações tomadas, sendo
necessário somente que essas informações sejam devidamente controladas para que a
empresa tenha uma perspectiva real dos ganhos. O sistema de bonificação interna incentiva
que ações realmente sejam tomadas, já que as áreas com mais práticas adotadas ou selos
conquistados receberão uma bonificação de acordo com o que a empresa desejar.
METODOLOGIA: Com o avanço cada vez mais rápido da tecnologia e da diversidade de
aparelhos celulares e seus sistemas operacionais, frameworks que possibilitam a criação de
aplicativos híbridos (que funcionam em diferentes tipos de sistemas operacionais com o
mesmo código) vêm ganhando cada vez mais força. O que será utilizado neste projeto é o Ionic
Framework, que utiliza HTML5, AngularJS e Cordova para criar aplicativos multiplataformas. A
pesquisa será apoiada em artigos da área de sustentabilidade e artigos da área da TI Verde.
Também será utilizado um caderno de campo no decorrer do desenvolvimento, para que as
atividades realizadas fiquem registradas.
PROBLEMA: De que modo uma aplicação colaborativa pode auxiliar na diminuição dos danos
causados ao meio ambiente pelas empresas de TI?
REFERÊNCIAS:
Como referências serão utilizados materiais nacionais e internacionais. Um dos principais
apoios é o livro “Our Common Future”, um documento publicado pela ONU (Organização das
Nações Unidas) no ano de 1987, onde se discute o desenvolvimento sustentável. O artigo
Reduce, reuse, recycle: green technologies and practices at work (Watson, 2013) que foi
publicado no U.S Bureau of Labor Statistics, nos apresenta dados da utilização de práticas e
tecnologias sustentáveis nos Estados Unidos e mostra que, mesmo a indústria da tecnologia
sendo uma das que mais utiliza tais práticas e tecnologias, ainda tem muito a ser feito. TI
Verde - Implementação de Práticas Sustentáveis em Empresas de Tecnologia da Informação
(Abreu, Monteiro e Romito, 2012) que foi publicado no IX SEGeT (Simpósio de Excelência em
Gestão e Tecnologia) também será um pontos de apoio do trabalho. Outros artigos sobre TI
Verde, como ela pode ser aplicada na sociedade atual, práticas e quais os problemas que ela
busca solucionar também serão utilizados.
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WINTOLERANCE – PLATAFORMA COLABORATIVA PARA INTEGRAÇÃO DE PESSOAS
INTOLERANTES E ALÉRGICAS À ALIMENTOS
ORIENTADORES: Rodrigo Remor Oliveira.
AUTORES: Leonardo Braga Genuíno e Hedo Eccker da Silva Júnior.
JUSTIFICATIVA: As intolerâncias alimentares, de diversos gêneros, estão cada vez mais
recorrentes nos dias de hoje. No Brasil, o alérgeno mais recorrente é a lactose, proteína do
leite. Estudos estimam que a abrangência da intolerância à lactose é de 44,11%, se tornando a
restrição alimentar mais recorrente (OLIVEIRA, 2013). Apesar do constante acesso do brasileiro
à informação ter feito com que o reconhecimento acerca deste tema tenha aumentado,
muitas pessoas ainda desconhecem a real diferença entre intolerância e alergia alimentar.
Com o aumento do conhecimento popular sobre as restrições alimentares e com a ajuda da
mídia e redes sociais como um catalisador, começaram a se espalhar dietas e modos de
reeducação alimentar entre pessoas que nem sequer haviam intolerância ou alergia (DE
ANGELIS, 2005) - ou que nem sabem a diferença entre uma coisa e outra - cujos efeitos eram
ditos milagrosos. Embora hajam algumas pessoas que, mesmo com um conhecimento raso do
assunto, sabem que a ingestão de alérgenos pode se tornar muito prejudicial para um alérgico
ou intolerante, há ainda pessoas que pregam que todo o cuidado em dietas restritas para
pessoas com restrições é apenas uma futilidade. Pessoas com restrições alimentares sofrem
cada dia mais com a falta de acessibilidade (PORTO, 2005) quanto à sua alimentação (TUMAS,
2008), seja pela falta de opções de alimentos alternativos, pelo difícil preparo de alimentos
alternativos, ou pela falta de cuidado e conhecimento sobre a área por parte de terceiros.
Quando trata-se de crianças, o problema se torna ainda mais grave (BRICKS, 1994), visto que
elas, muitas vezes, não tem o conhecimento da intolerância ou alergia que sofrem, ou então
de quais alimentos devem comer, evitar, dentre outras complicações.
OBJETIVO(S): Objetivo geral O presente trabalho visa desenvolver uma plataforma
colaborativa de integração e ajuda mútua entre pessoas com intolerâncias e alergias
alimentares. A fim de facilitar mais o cotidiano das pessoas que sofrem de alguma restrição
alimentar. Objetivo(s) específico(s) - Identificar as principais intolerâncias e alergias dentre os
usuários; - Fornecer acessibilidade a receitas e restaurantes que atendam as necessidades das
pessoas alérgicas e intolerantes; - Sugerir possíveis alimentos alternativos aos quais o usuário
possui restrição alimentar; - Recomendar restaurantes baseados no perfil do usuário e na
localização do mesmo; - Permitir a colaboração entre os usuários da plataforma;
METODOLOGIA: O primeiro passo realizado para atingir os objetivos propostos foi efetuar
uma revisão bibliográfica acerca dos principais conceitos referentes às áreas abrangidas pelo
trabalho, como computação ubíqua e sistemas colaborativos. Ademais, foram identificados
trabalhos correlatos à pesquisa em questão, realizando uma análise comparativa detalhada
entre eles (SAFEFOOD, MY HOLY FOOD, ACHEI SEM GLÚTEN e CELIAQUITOS). Para a melhor
especificação dos requisitos do sistema foi realizada uma coleta de dados através da aplicação
de dois questionários, um voltado para pessoas que sofrem de variadas restrições alimentares
e outro direcionado a restaurantes e estabelecimentos de São Leopoldo/RS. Com base na
coleta de dados e nas pesquisas de aprofundamento do tema realizadas, foram especificados
os requisitos do sistema: Cadastro de restaurantes e pratos de restaurantes que atendam ao
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menos uma restrição alimentar. Cadastros de receitas com o mesmo requisito dos
restaurantes. Troca de informação entre usuários. Uma seção para troca de informações entre
usuários e profissionais da área da saúde. Mapa interativo para a busca de restaurantes. O
wIntolerance será dividido em dois componentes, o Server e o App. O App contará com um
banco de dados interno de cada dispositivo, gerenciado pela tecnologia SQLite, e será
desenvolvido para dispositivos com sistema operacional Android. Quanto ao Server, será
usada a IDE de desenvolvimento nativo, o Android Studio. A tecnologia usada para persistência
será o Hibernate, e o serviço de banco de dados do servidor da aplicação será o Restful Web
Services. Após o desenvolvimento do wIntolerance, pretende-se realizar uma avaliação
funcional do sistema através de um cenário de teste e um conjunto de usuários previamente
selecionados. O protótipo desenvolvido será avaliado utilizando o Technology Acceptance
Model (TAM). Ao final das avaliações será possível verificar se o trabalho cumpre com os
objetivos propostos.
PROBLEMA: Pesquisas atuais apontam que ao menos 44,11% dos brasileiros tem algum tipo
de intolerância a lactose. Tal doença pode acometer diversos grupos de pessoas, sendo a
população infantil a mais atingida por esse problema (OLIVEIRA, 2013). Pessoas com restrições
alimentares sofrem de várias maneiras diferentes, desde a privação do consumo de alimentos
dos quais outras pessoas comem normalmente até no custo elevado dos produtos
especialmente manufaturados para lidar com estas restrições e também pela dificuldade de
encontrá-los em estabelecimentos mais cômodos e usuais, como minimercados ou quitandas.
Para piorar a situação das pessoas que convivem com alguma espécie de restrição alimentar,
existem poucas ferramentas que visam ajudar o indivíduo em seu dia-a-dia. E um número
ainda mais escasso de plataformas que tem como objetivo criar uma comunidade colaborativa,
onde os usuários poderiam se ajudar de uma forma mútua. Alinhado a estes fatores, o
aumento do número de intolerantes e alérgicos mundialmente agrava consideravelmente o
problema (PÉREZ-MACHADO, 2003). Infelizmente, nem todas as pessoas que portam restrições
alimentícias sabem onde achar alternativas ou, se sabem, não têm acesso facilitado (PORTO,
2005). Diante de tudo que foi exposto, surge o seguinte questionamento: como seria possível
prover acessibilidade para pessoas com restrições alimentares de uma maneira ágil e concisa?
REFERÊNCIAS:
OLIVEIRA, V.; ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E INTOLER NCIA À LACTOSE:
ABORDAGEM NUTRICIONAL E PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE.
Disponível em: <http://migre.me/u7fpq> Acesso em: 15 de jun. 2016.
PÉREZ‐MACHADO, A. et al. Reduced transforming growth factor‐β1‐producing T cells in the
duodenal mucosa of children with food allergy.European journal of immunology, v. 33, n. 8, p.
2307-2315, 2003. Disponível em: <http://migre.me/u6Jkv> Acesso em: 15 de jun. 2016.
PORTO, C. et al. Experiência vivenciada por mães de crianças com intolerância à lactose.
Família, Saúde e Desenvolvimento, v. 7, n. 3, 2005. Disponível em: <http://migre.me/u6Juq>
Acesso em: 15 de jun. 2016.
DE ANGELIS, C. Alergias alimentares: tentando entender por que existem pessoas sensíveis a
determinados alimentos. Atheneu, p. 142, 2005. Disponível em: <http://migre.me/u6Jcb>
Acesso em: 15 de jun. 2016. Consenso brasileiro sobre Alergia Alimentar, 2007. Disponível em:
<http://migre.me/tQJIs> Acesso em 17 de maio 2016.
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TUMAS, R; CARDOSO, A. Como conceituar, diagnosticar e tratar a intolerância à lactose.
Revista Brasileira de Clínica e Terapêutica, v. 34, n. 1, p. 13-20, 2008. Disponível em:
<http://migre.me/u6JqJ> Acesso em: 15 de jun. 2016.
BRICKS, Lucia Ferro. Reações adversas aos alimentos na infância: intolerância e alergia
alimentar: atualização. Pediatria, p. 176-185, 1994. Disponível em: <http://migre.me/u6vmF>
Acesso em: 14 de jun. 2016.
Aplicativo SafeFood, desenvolvido por SafeFood Group; Disponível em:
<http://migre.me/u7gC0> Acesso em: 15 de jun. 2016.
Aplicativo My Holy Food, desenvolvido por Petrin Tecnologia; Disponível em:
<http://migre.me/u7gFv> Acesso em: 15 de jun. 2016.
Aplicativo Achei Sem Glúten, desenvolvido por 3 Manzana; Disponível em:
<http://migre.me/u7gH8> Acesso em: 15 de jun. 2016.
Aplicativo Celiaquitos, desenvolvido por R.S.V; Disponível em: <http://migre.me/u7gIA>
Acesso em: 15 de jun. 2016.
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ENSINO TÉCNICO
MEIO AMBIENTE

SSA II - SEGUIDOR SOLAR AUTOMATIZADO II
ORIENTADOR: Roberto Kauê Cavalcante Magalhães.
AUTORES: Vicente Marques Visnievski, Felipe Lopes Ambos da Silva e Gilberto Ferreira Gularte.
JUSTIFICATIVA: Para que os painéis solares atinjam a eficiência esperada, é necessário que o
posicionamento seja preciso. Painéis solares estáticos apresentam uma alta perda de energia
nos horários em que a incidência solar não é a ideal, já que o sol muda de posição de acordo
com o horário do dia. Baseado nestas altas perdas, um sistema que acompanhe o movimento
solar é essencial para que a captação seja eficiente a todo instante. Um seguidor solar
automatizado é um sistema que permite o ajuste de ângulo do painel solar de tal forma que
este esteja sempre direcionado para o sol, fazendo com que aumente a incidência de raios
solares perpendiculares à superfície do painel sem que seja necessária a intervenção humana
para tal posicionamento. Este ajuste permite que haja um melhor aproveitamento dos raios
solares, aumentando assim o rendimento da produção energética. Claro que quanto o maior
investimento neste tipo de sistema, comprando placas fotovoltaicas de maior eficiência, é
possível atingir um grau de geração de energia elétrica mais alto. E com uma melhor relação
custo/benefício, as pessoas podem optar por esta forma de geração de energia elétrica
renovável, colaborando assim, para um futuro melhor, sem poluição e agressões ao meio
ambiente.
OBJETIVO(S): O principal objetivo é desenvolver um protótipo capaz de gerar energia limpa e
renovável através de placas fotovoltaicas, que seja superior a versão feita anteriormente. Esse
sistema identificará a posição solar por meio de sensores de luz e ajustará o painel por meio de
um motor elétrico controlado, para um ângulo que maximize a eficiência energética captada
em comparação com a energia captada por um painel estático. Queremos a partir deste
projeto, mostrar que é possível gerar energia elétrica de forma eficiente causando o mínimo
de danos possível ao meio ambiente. Por mais que está energia gerada ainda não seja
suficiente para deixar de usar outros meios de geração poluentes, é necessário conscientizar a
população de que a utilização de energia limpa deve ser cada vez mais valorizada, pois desta
forma estaremos contribuindo para a preservação do meio ambiente.
METODOLOGIA: Primeiramente foram pesquisados os tipos de placas fotovoltaicas a serem
utilizadas e a estrutura mecânica buscando sempre eficiência na produção de energia e
mobilidade para o protótipo. Em seguida foram estudados quais seriam os sensores e o motor
a serem utilizados no protótipo. Em relação aos sensores, foram pesquisadas características
como custo, precisão e sensibilidade, e ao final optou-se por utilizar o sensor LDR. Após
estudos, foi decidido utilizar dois sensores e fazer um comparativo entre os valores de
luminosidade dos mesmos para que se alcance um ponto exato de incidência dos raios solares.
Quanto ao motor, foram pesquisados alguns tipos para realizar o movimento do painel com
eficiência, precisão e força satisfatórias. Desta forma decidiu-se utilizar um atuador linear
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capaz de fazer o movimento de avanço e recuo do pistão que deslocará a placa para a posição
desejada. Após isto, foi feito o planejamento das partes mecânica e elétrica em seus
respectivos softwares de simulação a fim de suprimir possíveis erros de execução. Em relação
a parte mecânica foram desenvolvidas peças para a construção do protótipo, que são a base e
as barras de sustentação do painel. O material escolhido para a construção do protótipo foi
madeira, pelo fato de ter um menor custo em relação a outros materiais e um peso
consideravelmente satisfatório. Em relação a parte elétrica, foram desenvolvidos os circuitos
dos sensores para fazer a ligação à plataforma microcontroladora Arduino. Ambos os circuitos
serão alimentados pela própria energia provinda do painel solar, que também armazenará
parte desta energia para outros fins. O painel é controlado pela plataforma Arduino, considera
os sinais dos sensores e aciona o motor para posicionar o painel num ângulo de maior
incidência de raios solares. Ao final, serão feitos testes e analisados os resultados a fim de
comparar dados entre o Seguidor Solar Automatizado II, sua versão anterior e um painel solar
estático.
PROBLEMA: A matriz energética brasileira é composta majoritariamente por usinas
hidrelétricas (ONS, 2014). No entanto, cada vez que é construída uma nova hidrelétrica, é
necessário criar uma represa, para captar a água que passará pelas comportas. Como muitas
vezes essas represas são construídas em florestas que por vezes nunca foram estudadas, se
perdem fragmentos que podiam ser cura de várias doenças e isso também aumenta cada vez
mais a lista dos animais em extinção do nosso país. A conscientização das pessoas é de uma
suma importância, tanto para economizar a energia como para optar por novos meios de
geração da mesma. A segunda maior fonte de energia na matriz energética nacional são as
termoelétricas, que são um meio de se gerar energia bastante poluente e caro, pois é feito
pela queima de resíduos minerais ou pelo uso de gás. A fumaça que é solta na atmosfera
compromete o ar que respiramos, o que pode vir a desenvolver desde doenças respiratórias
ou até mesmo afetar o seu metabolismo. Essas formas de geração de energia representam um
grande impacto em nosso meio ambiente, de onde nasce a necessidade de novas formas de
geração de energia que tenham menos impacto. Atualmente os meios geradores de energia
com baixo impacto no meio ambiente são denominados de fontes limpas de energia. Uma
dessas fontes de energia limpa e renovável é a geração de energia elétrica através de painéis
fotovoltaicos (VALLÊRA, 2006). Um painel solar estático de modelo simples, é capaz de
transformar energia solar em energia elétrica, porém com custo elevado em relação a sua
pequena eficiência, já que um painel solar estático não capta o auge da incidência solar
durante todo o período do dia. Por isso é necessário maximizar a eficiência de captação de um
painel solar e fazer valer o custo benefício.
REFERÊNCIAS:
COOKE, David. Single vs. Dual Axis Solar Tracking. Ontório: Alternate Energy eMagazine, 2011.
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) – Disponível em: www.ons.org.br
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) - Disponível em: www.aneel.gov.br.
VALLÊRA, António M.; BRITO, Miguel C. Meio Século de História de Célula Fotovoltaica. FCUL,
2006. Disponível em:<http://solar.fc.ul.pt/gazeta2006.pdf>.
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CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL: AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO LODO DE ETA NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
ORIENTADOR: Pablo Mendes.
AUTORAS: Aline Müller, Larissa Bierhals e Sabrina Duarte.
JUSTIFICATIVA: Todos os municípios de todo o mundo tratam água para abastecerem suas
residências, comércios e em alguns casos também indústrias. Um dos resíduos de qualquer
processo de tratamento de água é o lodo, que nada mais é do que a matéria orgânica e
minerais que foram removidos da água afim de a tornarem potável. Todo esse lodo deve ser
destinado a tratamento e envio a destinação final adequada, porém, pelas suas características
e pelo volume gerado no mundo todo, qualquer alternativa tecnicamente e economicamente
viável afim de que o lodo tenha um fim mais nobre deve ser investigada, pesquisada.
OBJETIVO(S): Testar proporções de lodo preestabelecidas que podem ser acrescentadas à
mistura tradicional de cimento, cal e areia para a produção de argamassa de assentamento e
de reboco. Também será avaliada a possibilidade de adição do lodo na fabricação de tijolos e
na produção de concreto para contra pisos.
METODOLOGIA: Primeiramente, o lodo foi obtido na estação de tratamento de água da
CORSAN da cidade de Camaquã-RS. Este lodo, foi secado em estufa a 60°C durante 48 horas e
depois triturado em grau com pistilo até que se obtivesse um tamanho homogêneo das
partículas. As quantidades de lodo que serão utilizados em cada teste já foram definidas e será
avaliada a liga, textura e durabilidade de cada mistura. Cada mistura levará a proporção
normal de areia, cimento, cal, argamassa e brita, sendo adicionado a cada uma delas uma
diferente quantidade de lodo seco e triturado. As misturas, tanto para a argamassa
(assentamento, reboco, contra piso) quanto para a fabricação do tijolo serão as seguintes: M1: 100% mistura tradicional; - M2: 90% mistura tradicional / 10% lodo seco; - M3: 60%
mistura tradicional / 40% de lodo seco; - M4: 30% de mistura tradicional / 70% de lodo seco.
Obs.: a mistura tradicional para a argamassa de assentamento será diferente da mistura
tradicional da fabricação de tijolos, assim como também será diferente da mistura tradicional
para reboco e também da mistura tradicional de concreto para contra piso. Após a fase dos
testes, pretende-se elevar pequenas paredes utilizando as argamassas com diferentes
misturas, para testar o comportamento das misturas.
PROBLEMA: Proporcionar um destino nobre ao Lodo das Estação de Tratamento de Águas.
Baseado no fato de que as águas potáveis distribuídas serem em sua maioria tratadas (algumas
são abastecidas por fontes minerais, subterrâneas ou não, etc), aonde águas de recursos
hídricos disponíveis são coletadas e tratadas com produtos químicos como o sulfato de
alumínio, temos a geração de uma quantidade exageradamente grande de lodo, ou seja, as
impurezas separadas da água bruta. Com tamanha quantidade de lodo gerado e com a atual
poluição do ambiente, é urgente a necessidade de maiores pesquisas que trabalhem na
solução desse problema do lodo das ETAs. Percebe-se a total possibilidade de utilização do
Lodo de ETA, em proporções a serem definidas pela pesquisa, tanto na argamassa de
assentamento quanto na argamassa de reboco e também para a confecção de tijolos, visto
que tijolos são obtidos e argila e o lodo possui alumínio e outros minerais. Em relação a custos,
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baseado no fato de que hoje o Lodo é considerado um passivo ambiental e por isso as
concessionárias já esperarem ter que pagar pela destinação adequada, quando forem
inevitavelmente obrigadas, qualquer iniciativa que venha proporcionar uma forma de pelo
menos zerarem a conta, ou seja, cobrirem os custos de transporte, mão de obra no manejo do
Lodo, etc, é muito importante. Estima-se que a economia pode variar muito, mas pode ser
prevista pelos testes a serem feitos, ou seja, se na proporção de 10% de lodo e 90% de
argamassa tradicional obtiver o melhor resultado, pode-se prever uma redução direta de 10%
no valor de gastos com materiais em obras. O custo do Lodo, no futuro, poderia subir em
virtude da própria legislação ser aprimorada, afim de obrigar as construtoras a incorporar o
Lodo nas obras, de forma semelhante a que aconteceu com o Biodiesel em relação ao Diesel.
Apesar dos custos financeiros praticamente se equipararem, o ganho ambiental seria em
escala global, pela prevenção da poluição.
REFERÊNCIAS:
Lessa, Gilberto Teixeira. "Contribuição ao estudo da viabilidade da utilização do lodo de
estação de tratamento biológico de esgoto misto na construção civil." (2005). Disponível em:
<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/4863?locale=pt_BR> (Acesso em: 15/06/2016)
Venda de materiais de construção deve movimentar R$ 129 bilhões em 2014. Disponível em:
<http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Venda-de-materiais-de-construcao-devemovimentar-RS-129-bilhoes-em-2014.aspx> (Acesso em: 15/06/2016)
Construção civil é o ramo que mais consome materiais no mundo, afirma professor da Poli –
Peres,Paula. Disponível em: <http://www.usp.br/aun/exibir.php?id=4848> (Acesso em:
15/06/2016)
VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEVE MOVIMENTAR R$ 129 BI EM 2014 –
Bonfim,isabel. Disponível em: <http://www.cbic.org.br/sala-de-imprensa/noticia/venda-demateriais-de-construcao-deve-movimentar-r-129-bi-em-2014> (Acesso em: 15/06/2016)
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE LODO (ETA) – Tiaki,Yulia. Disponível em:
<http://www.fec.unicamp.br/~bdta/modulos/saneamento/lodo/lodo.htm> (Acesso em:
15/06/2016)
DE CARVALHO ARAÚJO, Flávio et al. PISO DE SOLO-CIMENTO PRODUZIDO COM RESÍDUO DE
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA. Disponível em
<http://www.trabalhosassemae.com.br/sistema/repositorio/2015/1/trabalhos/301/433/t433t
1e1a2015.pdf> (Acesso em: 17/06/2016)

JUVENTUDE E A FORMAÇÃO DA CIDADANIA COLETIVA: AS POSSIBILIDADES PARA
PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS NOS MOVIMENTOS AMBIENTALISTAS
ORIENTADORES: Patricia Mendes Calixto e Gustavo Nascente Igansi.
AUTORAS: Cássia Luisa de Menezes Ferreira e Alice Sampaio Moraes da Costa.
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JUSTIFICATIVA: Nossos recursos naturais são limitados, então a conscientização e reflexão
sobre essa questão é de extrema importância. Assim o trabalho com o público jovem é
necessário para o desenvolvimento de uma cultura para a conservação e preservação dos
recursos naturais e ainda, para a sensibilização dos sujeitos para a cultura do cuidado com o
outro. É sabido que estamos em um ritmo de produção extremamente acelerado, onde somos
consumistas e individualistas. Observamos que estamos sendo, negativamente afetados pelo
que criamos, logo, a falta de preocupação com as consequências desse consumo e do
individualismo gera inúmeros problemas para a existência do equilíbrio. Sendo assim, é muito
importante o trabalho social realizado pelos grupos que atuam na causa, bem como a
motivação de grupos de jovens no engajamento nas ações socioambientais.
OBJETIVO(S): Nossa pesquisa tem como objetivo geral realizar um mapeamento sobre o
engajamento dos jovens do IFSul – Câmpus Charqueadas com os movimentos ambientalistas.
Nossa pretensão é incentivar a formação de novos grupos que lutem por causas ambientais, a
fim de fortalecer o vínculo dos jovens da região com as lideranças internacionais já
identificadas. Também realizaremos um levantamento em diversos meios de comunicação,
como jornais, revistas e internet, para assim descrever a abordagem da mídia em relação a
questões ambientas e verificar a existência de notícias voltadas ao público jovem.
METODOLOGIA: Para mapear o engajamento dos jovens no IFSul – Câmpus Charqueadas
optamos pela metodologia de cunho qualitativo. Através de instrumentos diversos como
questionários, entrevistas e a observação, buscamos compreender o perfil dos jovens e se eles
têm algum nível de engajamento com as questões ambientais na região de origem. A análise
dos dados compreendeu, primeiramente, a revisão dos bibliográficos para revisão dos
conceitos relacionados as questões ambientais e sobre os coletivos ambientais. Os "(...)
Coletivos Jovens têm um potencial de mobilização e articulação de pessoas, de
desenvolvimento de atividades, de troca de experiências e informações, de relações de
amizade, diálogo e parceria, e de muitas outras possibilidades"(DEBONI, 2008). Assim
buscamos possibilidades de organizar um possível grupo da região Carbonífera ligado ao tema.
Um dos modos para que isso ocorra é promovermos a interação entre os estudantes do IFSul
Câmpus Charqueadas em todas as etapas do desenvolvimento do projeto. Na sequência
realizaremos a montagem de um material didático para ser distribuído aos estudantes do
campus. O conteúdo abrangerá explicações sobre as questões socioambientais mais
pertinentes ao mundo contemporâneo. Ao mesmo tempo, será mantido um cronograma de
leitura permitindo a reflexão sobre o tema, para facilitar nas demais áreas do desenvolvimento
da pesquisa. Outras atividades foram previstas como oficina de saponificação, Sessão de
Cinema (filmes selecionados “Um rio” e “ Um plano para salvar o planeta”.
PROBLEMA: Qual o nível de engajamento da juventude da região carbonífera nas questões
ambientais?
REFERÊNCIAS:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: abril de 2010
CALIXTO, P.M. RIBEIRO, I.C. Quais os saberes docentes presentes nos sujeitos educadores
ambientais? Projeto de Pesquisa, 2016 (PROPESP n. PD000615/083).
CARVALHO, I.C. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. 3ed. São Paulo: Cortez,
2008.
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CORNELL, J. A alegria de brincar com a natureza: atividades na natureza para todas as idades.
São Paulo: SENAC, 1997.
GONDIM, S. M. G. Grupos focais como técnica de investigação qualitativa: desafios
metodológicos. Paideia. 149-161, 2003.
MORIN, E. O método: a natureza da natureza. 2 ed. Publicações Europa-América, 1977.
MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. 3 ed. Porto Alegre, Sulinas, 2007.
SANTOS, B. de S Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 11 ed., São Paulo:
Cortez, 2006. _______________. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política
na transição paradigmática. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2007.
SCHWARTZ, G.M, Atividades recreativas e Educação Ambiental: uma parceria imbatível, in:
SCHUWARTZ, G.M. (org.), Atividades Recreativas. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2004, p.
29, 45.

ECODIVERSÃO
ORIENTADORA: Ana Cláudia Kist.
AUTORAS: Deise Micaela dos Santos e Jady da Silva Gil.
JUSTIFICATIVA: O projeto Ecodiversão tem por objetivo despertar a consciência ecológica em
cada um, priorizando como público alvo às crianças, despertando nelas uma mudança de
comportamento, estimulando a criatividade e aprendendo atividades ecologicamente
responsáveis, voltadas para a proteção da natureza como um todo , como separar e dar a
destinação correta ao lixo. Para isso buscamos oferecer aos estudantes envolvidos no projeto
oportunidades para aprender um pouco mais a respeito do lixo reciclável bem como às
diversas formas de reciclá-lo, que podem ser muito divertidas e atraentes quando trabalhadas
da maneira correta com os pequenos. O projeto Ecodiversão traz uma proposta de que o
estudante deve trazer alguns materiais que julguem serem recicláveis que possuirem em casa
para às oficinas e com estes, utilizar sua criatividade para criar algum brinquedo, objeto ou
jogo, que será proposto por nós, em grupo. O objeto criado será socializado e utilizado entre
as crianças, demonstrando a todos as múltiplas possibilidades que podem existir para reciclar
os materiais. Quanto à questão da separação e destinação correta do lixo cabe salientar que,
para conscientizá-los é necessário esclarecer cada um dos processos para se chegar a uma
produção de qualidade e bom entendimento, havendo assim a necessidade de aliar conceitos
a respeito do assunto à prática. Além é esperado, que a conscientização se torne um hábito
entre os estudantes envolvidos no projeto, pois desta forma eles também poderão levar este
aprendizado para fora, fazendo assim com que outras pessoas se interessem pelo cuidado com
meio ambiente, conscientizando-se. O desinteresse surge logo no desenvolvimento da criança,
já que é quando a sua curiosidade e formação de valores e conhecimento vem à tona, porém
seu cérebro não é atraído por artigos ou notícias sobre o assunto, mas sim por brincadeiras e
outras coisas divertidas.
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OBJETIVO(S): GERAL: Ensinar responsabilidade ambiental às crianças, estimulando a
criatividade, despertando seu senso de conscientização a respeito da destinação e separação
correta do lixo. ESPECÍFICOS: • Ensinar responsabilidade ambiental; • Desviar a atenção das
crianças de ambientes virtuais; • Estimular o trabalho em grupo; • Ensinar separação e
destinação correta do lixo; • Estimular a criatividade das crianças para criação de brinquedos a
partir de materiais recicláveis.
METODOLOGIA: Para dar início a realização das oficinas de conscientização ambiental
visitaremos a Escola Municipal de Ensino Fundamental Benno Breuning para apresentar a
proposta do projeto para os alunos dos anos iniciais, 3º e 4º ano mais especificamente, destas
duas turmas serão selecionados 20 alunos interessados em participar das oficinas semanais.
Nas primeiras aulas, haverão atividades dinâmicas e aplicação de um questionário para os pais,
para analisarmos o conhecimento já adquirido anteriormente pelos alunos, além de entender
a opinião dos pais quanto a educação ambiental e sua importância na comunidade. Serão
apresentadas também, aulas expositivas com o proposito de esclarecer dúvidas dos
participantes sobre os tipos de lixo, as formas corretas de separá-lo e de reciclá-lo e depois
começaremos a realizar as atividades de reciclagem com os alunos. Será solicitado aos alunos
materiais que eles possuam em casa, tais como garrafas Pet, caixas de leite e sabão em pó,
latinhas de refrigerante, papelão, rolinhos de papel higiênico, latas velhas de tinta, entre
outros. Todos esses materiais serão analisados pelos alunos e eles colocarão em prática os
conhecimentos já adquiridos sobre os tipos de materiais e as cores correspondentes. Após isto
será feita uma confecção de brinquedos pelos mesmos, com o nosso auxilio e de outros
materiais para decorar, como adesivos, tecidos, botões, colas coloridas, cartolinas, EVA, entre
outros... Os brinquedos confeccionados serão socializados entres os alunos, para que todos
tenham a oportunidade de ver o trabalho feito pela turma, e ver que este e todo o lixo que
está na rua poderia se tornar algo útil para o dia-a-dia de crianças e adultos ao invés de estar
circulando pelas ruas, como é muito visto em nosso município, causando alagamentos na parte
baixa da cidade e deixando desabrigadas um número enorme de famílias.
PROBLEMA: De que forma podemos tornar as crianças responsáveis ambientalmente e
melhorar o futuro do planeta?
REFERÊNCIAS:
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico.
Disponível em:<http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextActi
on=lnk&exprSearch=415910&indexSearch=ID>. Acesso em: 26 Abr. 2016.
CASTRO, Mauriceia Aparecida de. A reciclagem no contexto escolar. Disponível
em:<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/448-4.pdf>. Acesso em: 26
Abr. 2016.
ALENCAR, Mariléia Muniz Mendes. Reciclagem de lixo numa escola pública do município de
salvador. Disponível em:<http://www.gepexsul.unisul.br/extensao/2012/amb3.pdf>. Acesso
em: 26 Abr. 2016.
Jornal de Brasília. E as crianças querem mudar o mundo hoje. Disponível
em:<http://www.jornaldebrasilia.com.br/2013/12/e-as-criancas-querem-mudar-o-mundohoje/>. Acesso em: 26 Abr. 2016.
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COMCIÊNCIA AMBIENTAL
ORIENTADORES: Raquel Sperb Xavier e Gabriel Rockenbach de Almeida.
AUTORAS: Mariana Longaray Guterres e Maria Eduarda Peres Schmalfuss.
JUSTIFICATIVA: O presente projeto tem por finalidade dar continuidade e ampliar as ações
desenvolvidas pelo Núcleo de Gestão Ambiental Integrada do Câmpus Camaquã junto a
comunidade interna e externa do Câmpus iniciados em 2015. O projeto contempla ações
sociambientais em comunidades em vulnerabilidade social, e câmpus que visam contribuir
para conscientização ambiental e melhoria da qualidade de vida e saúde nestas comunidades.
Considerando as principais dificuldades enfrentadas nestes locais as ações da presente
proposta se dividem em três eixos: educação ambiental e gerenciamento de resíduos,
economia doméstica e promoção da saúde.
OBJETIVO(S): Conscientizar a comunidade, dentro do IFSul e por meio dele a população
camaquense, da importância da destinação correta de resíduos, a fim de modificar as atitudes
e práticas pessoais, sensibilizar os alunos e a comunidade em geral, para a questão ambiental e
a importância dos 3R (reduzir, reciclar e reutilizar), por meio de oficinas que estimulem o
trabalho artesanal e a criatividade. Inserir a educação ambiental dentro do cotidiano de
crianças, integrando elementos de arte e educação. Promover a realização de eventos com a
temática sustentável, de forma a manter a discussão em pauta no Câmpus e na comunidade
camaquense.
METODOLOGIA: O projeto ComCiência Ambiental é dividido em nove ações, organizadas pelos
integrantes do projeto. Entre as ações, já realizadas, temos a “Coleta e destinação do óleo de
cozinha”, que visa a conscientização da comunidade sobre a destinação adequada do líquido,
através de parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é dada continuidade a
coleta de óleo de cozinha oriundo da cantina do Câmpus e trazido pela comunidade, que foi
implantada em 2015. Outra ação é "Estilo R", esta é desenvolvida no IFSul Campus Camaquã,
por meio de oficinas e exposições, visando mostrar a importância dos 3R. “Educação
Ambiental na Escola” que tem como objetivo realizar atividades, nas escolas de ensino
fundamental, a fim de inserir a educação ambiental no cotidiano de crianças. As
“Capacitações” possuem o objetivo de conscientizar e preparar, dar ferramentas a
comunidade acadêmica do Câmpus para que participem dos programas ambientais propostos.
Outras ações como, “Planejamento familiar e Economia doméstica”, “Conscientização sobre
destinação adequada de eletrônicos”, “Combate ao mosquito Aedes aegypti”, ”Coleta seletiva
de resíduos domésticos” e “Conscientização sobre a destinação adequada dos isopores”, são
realizadas com a comunidade, com o objetivo da conscientização da mesma.
PROBLEMA: Diariamente produzimos uma quantidade considerável de resíduos contudo,
estamos exaurindo os recursos naturais do planeta, grande parte de recursos não renováveis.
Assim torna-se necessária uma mudança de comportamento do homem em relação a
natureza, no sentido de promover um modelo de vida mais eficiente e sustentável para o meio
ambiente. Na cantina do IFSul câmpus Camaquã, é gerado, diariamente, uma grande
quantidade de resíduos, a maior parte destes resíduos são secos, e muitas vezes são
descartados, pelos alunos, em recipientes inadequados. Em Camaquã, a maior parte da
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população não tem a consciência da importância de separar os resíduos ou entregar,
resquícios secos, para o caminhão da coleta seletiva. Muitos resíduos poderão ser destinados a
seus devidos lugares, basta a população reconhecer a importância de serem separados.
Contudo, é possível reverter o comportamento da sociedade, em relação ao meio ambiente,
por meio de ações conscientes?
REFERÊNCIAS:
AB’SABER, Aziz N. (Re)Conceituando a Educação Ambiental. Rio de Janeiro: CNPQ/MAST, 1991.
COLBARI, A. de L. A educação corporativa e as dimensões culturais das organizações O mundo
empresarial e a questão social. V Workshop empresa, empresários e sociedade. Porto Alegre, 2
a 5 de maio de 2006 – PUCRS.
COSTA, C. T.; SANTOS, E. F.; TAVARES, P. R. L. Potencialidade da contaminação por metais
pesados procedente da indústria galvânica no município de Juazeiro do Norte/CE. XV
Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas- anais do... Natal – RN, 2008.
ESCARLATE, Luiz Felipe. Aprender a empreender/ Luiz Felipe Escarlate, consultor conteudista.
Brasília: Fundação Roberto Marinho, SEBRAE, 2010. 176p.
Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Empreendedorismo no Brasil. Relatório Executivo
2013. Disponível em: http://www.sebrae.com.br
JACOBI, P. B; BESEN, G. R. Gestão de resíduos sólidos em São Paulo: desafios da
sustentabilidade. Estudos avançados, v. 25, n. 71, 2011.
MARCOS, J. R.; Schulte, N. K. Ecodesign, Sustentabilidade e o Projeto Limonada. Modapalavra
e-periódico. Ano 2, n.3, p. 57 – 70, 2009.
MELO, Natália Maximo e. Sebrae e Empreendedorismo: origem e desenvolvimento. 32o
Encontro Anual da Anpocs. Caxambu/MG- 2008.
MELO NETO, Francisco de Paulo e FROES, Cesar. Empreendedorismo Social. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2002.
Site SEBRAE: http://www.sebrae.com.br/
OLIVIERA, Ana Carolina Economia doméstica: origem, desenvolvimento e campo de atuação
profissional. Vértices. Centro Federal de Educação Tecnológica Campo dos Goyatacazes. Vol 8.
Ed. Essentia. Campo dos Goiatacazes, 1997.
REIGOTA, M. O que é Educação Ambiental? São Paulo, Editora Brasiliense. 2010.
SPIRO,T.G; STIGLIANI,W.M. Química Ambiental. 2. Ed. São Paulo: Pearson, 2009.
SILVA, E.A. DA. OLIVEIRA; C.A.M. DE.; CUNHA, R.R.C.A. SOARES, R.V.S.; TEIXEIRA, V.D.;
GUENTHER, M. Educação ambiental.
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IPET - ADOTE ONLINE
ORIENTADORES: Vinicius Tavares Guimarães, Mayara de Souza Pimentel e Fábio Luís da Silva
Santos.
AUTORA: Eduarda da Silva Keller.
JUSTIFICATIVA: Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2014, publicada pela Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República, que faz uma análise dos hábitos de consumo
de mídia pela população brasileira, 47% dos brasileiros tem acesso à internet. Ainda, segundo
a mesma publicação, o Facebook é a rede social mais acessada, sendo citada em pesquisa por
mais de 60% dos homens quase 60% das mulheres entrevistadas, sendo a faixa etária que mais
acessa essa rede social a de 16 a 25 anos. É público e notório o número crescente de animais
abandonados nas ruas de Charqueadas e São Jerônimo – duas cidades vizinhas e pertencentes
à Região Carbonífera do RS. Esses animais tornamse um problema de saúde pública, em
função da reprodução rápida e descontrolada, e da propagação de doenças. Muitas vezes,
devido aos maus tratos e abandono, apresentam ferimentos e doenças no pelo e pele que
podem contaminar os seres humanos. Frente a essa realidade as prefeituras não possuem
centros de controle de zoonoses eficientes e as ONGs responsáveis pelo abrigo e cuidados
desses animais não dão conta da sempre crescente população de cães e gatos abandonados.
Levar essa realidade a público por intermédio da internet, no formato de uma rede social,
pode estimular e facilitar o processo de adoção de animais, caracterizase com uma solução de
parte do problema, constituindose na possibilidade de redução da população de animais em
estado de abandono e, consequentemente contribuiria para a redução das doenças
transmitidas pelos mesmos.
OBJETIVO(S): O objetivo geral do iPet - Adote Online é diminuir o número de animais
abandonados pelas ruas e consequentemente a propagação de doenças na cidade, tais como
raiva, micoses, doença de Lyme, entre outras. O projeto em desenvolvimento pode ser
entendido como um sistema para internet, no formato de rede social, que exponha os animais
em estado de abandono das cidades de Charqueadas e São Jerônimo para pessoas
interessadas na adoção dos mesmos, sendo assim reduzir-se-ia a população desses animais nas
ruas e nas ONGs que os abriga. Como objetivos específicos cita-se: com a utilização do sistema
para internet das pessoas interessadas em adotar animais abandonado, incrementar o número
de adoções; através da análise do perfil físico e comportamental dos animais e do interesse
das pessoas com a intenção de adotá-los, facilitar e agilizar o processo de escolha e, por fim, a
adoção, propriamente dita; gerar informação com o objetivo de conscientizar a população a
respeito da responsabilidade de se ter um animal de estimação, por exemplo, vacinas,
castração e cuidados em geral; operacionalizar no sistema para internet a possibilidade de
cadastramento das ONGs e secretarias municipais responsáveis pelos cuidados dos animais em
estado de abandono, para que as mesmas efetuem o cadastro dos animais disponíveis e aptos
para adoção; disponibilizar uma forma de visualização quantitativa e qualitativa da
problemática do crescimento da população de animais abandonados vivendo pelas ruas e em
ONGs.
METODOLOGIA: Projeto e desenvolvimento de um banco de dados MySQL que será
responsável pelo armazenamento dos dados: dos animais candidatos à adoção, levando-se em
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consideração suas características físicas e comportamentais, por exemplo, espécie, raça, porte,
se castrado ou não, vacinado ou não, idade aproximada, etc. Será possível também incluir
imagem dos animais para auxiliar os usuários na escolha, outros dados importantes são a
cidade e o bairro onde o animal foi encontrado e/ou onde ele está vivendo. Das pessoas que se
interessam pela adoção dos animais abandonados, levando-se em consideração aspectos de
preferências, tipo de moradia dessas pessoas (casa, apartamento, sítio, etc.), idade, dentre
outras características que contribuem para escolha de um animal de estimação. Sob
orientação do coordenador do projeto e do professor participante as alunas bolsistas
implementarão, a partir do banco de dados, um mecanismo de compatibilização automática
entre animais candidatos a adoção e pessoas interessadas em adotar, o objetivo aqui é o de
facilitar a seleção e agilizar o processo como um todo. Resumidamente, essa funcionalidade,
filtraria os animais mais adequados às características das pessoas interessadas na adoção. A
partir dessas informações também será possível quantificar a população de animais
abandonados por cidade e/ou por bairro, destacando as áreas mais críticas e que apresentem
maior perigo de contágio de doenças transmissíveis para a população humana. Com base
nessas informações será possível organizar ações regionalizadas de contenção da população
de animais abandonados, campanhas de adoção tanto no iPet como nas ruas dessas regiões O
cadastro dos animais possíveis de serem adotados poderá ser feito não só pelos usuários, mas
também pelas ONGs responsáveis pela guarda e cuidados desses animais. Outras entidades
que efetuarão o cadastramento desses animais são as prefeituras de Charqueadas e São
Jerônimo. Linguagens utilizadas: HTML, CSS, JavaScript, PHP.
PROBLEMA: É possível, de um modo eficiente e prático unir a tecnologia à preservação
ambiental começando por uma das áreas mais afetas que é o gigante e ainda crescente
número de animais abandonados pelas ruas das cidades? Haveria algum modo de conciliar o
uso da internet e todos os recursos desta incluindo linguagens de programação como PHP,
MySQL, JavaScript, CSS, HTML, o design, comunicação, interação, e aproximação entre
pessoas, para aumentar o número de adoções de animais de rua assim diminuindo o atual
caos que as cidades se encontram e principalmente acabando com o sofrimento de muitos
bichinhos por meio da adoção?
REFERÊNCIAS:
Amar, Amigos para Animais de Rua, disponível em:
http://www.amigosdosanimaisderua.com.br/?q=node/171 , 28/06/2014;
O CHEFE DO GOVERNO PROVISÓRIO DA REPÚBLICA, DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 1º do Decreto Nº 19.398, de 11 de novembro de 1930,
DECRETA: Lei 24.645 de 1934, que estabelece medidas de proteção aos animais. Disponível
em: http://www.proanima.org.br/animais-tem-direitos/legislacao-de-protecaoanimal/legislacao-federal/decreto-24-645-de-1934-que-estabelece-medidas-de-protecao-aosanimais/;
S.O.S Animais Abandonados e Orfanato, disponível em:
http://www.sosanimaisabandonados.com.br;
UIPA – União Internacional Protetora dos Animais, disponível em: http://www.uipa.org.br;
Ampara Animal, disponível em: http://www.amparanimal.org.br/o-projeto/;
SOARES, Wallace. PHP 5 - Conceitos, programação e integração. Editora Erica, 2005.
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CONVERSE, 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 Dado. 3ed, São Paulo: Makron Books, 1993.
GUIMARÃES, C. C. Fundamentos de Bancos de Dados: Modelagem, Projeto e Linguagem SQL.
Campinas: Editora da Unicamp, 2003.
MORETTIN, L. G., Estatística Básica: Probabilidade e Inferência, São Paulo: Makron Books,
2009.
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ENSINO SUPERIOR
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS / CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS

CADEIRA DE RODAS COM SISTEMA FUNCIONAL PARA OS MEMBROS INFERIORES V.2016
ORIENTADORES: Sandro Luiz Moraes de Barros e Leandro Câmara Noronha.
AUTORES: Roger da Rosa Szortyka e Ovidio Junior Vieira Bortoloto.
JUSTIFICATIVA: O presente produto visa aumentar a autonomia do deficiente físico e auxiliar
nas atividades de reabilitação física, podendo ser desenvolvido com o propósito de
vasodilatação das artérias dos membros inferiores, que reduzirá a pressão arterial durante
trabalho muscular dos membros superiores e para minimizar a atrofia dos músculos dos
membros inferiores. Segundo Sampaio et al. (2001) e Souza (1994), todo os processos de
reabilitação tem como seus objetivos contribuir para melhorar a autoestima, a autoconfiança,
a autoimagem e, portanto, contribuindo para a inclusão social. Na literatura se encontra
diversos casos de indivíduos cadeirantes com pressão arterial elevada. Os autores relacionam
este aumento de pressão arterial com o estilo de vida e a redução ou ausência do tônus
muscular esquelético (SOUZA; FRANCA, 2008; HADDAD et al, 1997). A motivação para este
estudo, bem como sua relevância, deve-se ao número cada vez maior de pessoas com
deficiência física - PDF, que utilizam cadeiras de rodas, e que precisarão de cuidados e técnicas
de fisioterapia evitando diversos problemas relacionados com sua deficiência. Segundo o
Ministério de Saúde o número de deficientes no Brasil está em torno de 45 milhões de
pessoas, estima-se que o número de cadeirantes esteja aproximadamente em 20% deste total
(BRASIL, 2013). A deficiência está relacionando com um maior sedentarismo devido à
dificuldade de acesso à atividade física e à carência de instalações e equipamentos adequados
para esta população. Visto que o sedentarismo é um dos fatores que leva ao desenvolvimento
de doenças cardiovasculares, o desenvolvimento de um produto que promova o movimento
por parte desta população seria de extrema importância para a prevenção desta enfermidade.
Porém foram encontrados poucos estudos com esta temática nos bancos de dados que
tivemos acesso, justificando ainda mais o desenvolvimento deste tipo de temática.
OBJETIVO(S): Aperfeiçoar o protótipo de uma cadeira de rodas com um sistema funcional para
os membros inferiores, com movimento de extensão e flexão da articulação do joelho.
METODOLOGIA: O presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa de campo e
experimental com produção de desenvolvimento do projeto de um produto, onde os dados
serão relatados de forma qualitativa. Esta pesquisa utilizará de pressupostos oriundos da
educação física, engenharia e física. O projeto proposto é categorizado como propriedade
industrial. Todo processo de pedido de propriedade intelectual abrangerá as etapas
cronológicas do processo de obtenção de patente, como pode ser observado nos anexos desta
produção bibliográfica. Primeiramente será organizado um fluxograma de atividades
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(APENDICE A), onde as mesmas serão representadas por símbolos. Os símbolos são objetivos e
claros. Dessa forma, possibilitam identificar a origem, o processo e o destino da informação
detalhada para a prescrição dos exercícios. Neste fluxograma de atividades, simbolicamente,
serão apresentadas as etapas da construção da Cadeira de rodas com sistema funcional para
os membros inferiores (citar o produto). Na elaboração de cada capítulo constará a titulação,
descrição da técnica correta de execução do produto, fotos sequenciais da fase de testes, e os
possíveis erros mais comuns na execução do mesmo. A criação dos Fluxogramas Funcionais
será baseada nas descrições do desenvolvimento do produto e em suas descrições. Este será
desenvolvido através do Software Microsoft VISIO Premium 2010 32-Bits para Windows 7. O
produto que se pretende desenvolver a partir deste projeto de pesquisa terá as seguintes
características: construída em aço, com estrutura dobrável em X, pintura eletrostática epóxi,
estofamento em nylon, rodas traseiras de 24’’ injetadas em nylon com pneus maciços, rodas
dianteiras de 6’’ maciças, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis, apoios de
braço fixos, capacidade para 90 kg, largura do assento de 40 cm em tecido sintético. Nesta
estrutura pretende-se acoplar um sistema funcional para os membros inferiores, onde será
realizado o movimento de extensão de joelho,
PROBLEMA: Como aperfeiçoar o protótipo da cadeira de rodas com sistema funcional para os
membros inferiores?
REFERÊNCIAS:
ANTONELLI, Márcia Regina M. Casadei. Prescrição de Cadeira de Rodas. In: TEIXEIRA, Erika et
al. Terapia Ocupacional na Reabilitação Física. São Paulo: Roca, 2003. Cap. 17. p. 297-312.
(2003).
ASENSIO, Nick. The history of wheelchairs: Getting around. 2010. Disponível em:
<http://www.thehistoryof.net/history-of-wheelchairs.html>. Acesso em: 25 mar. 2014.
BERTONCELLO, Ione; GOMES, Luiz Vidal Negreiros. Análise diacrônica e sincrônica da cadeira
de rodas mecanomanual. Revista Produção, v. 12, n. 1, p. 73, 2002.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria de Inspeção do Trabalho, Departamento
de Fiscalização do Trabalho. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Brasília, 2007 _______________.
DECRETO 5296/2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2004/Decreto/D5296.htm. Acesso em: 12 de fevereiro de 2014. ________________.
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular – Brasília: Ministério da
Saúde, 2013.
CAMERON, Melissa. The history of wheelchairs: Freedom to move. 2011. Disponível em:
<http://www.thehistoryof.net/the-history-of-wheelchairs.html>. Acesso em: 26 mar. 2014.
CANCIAN, Erica. Até onde os direitos dos deficientes físicos são respeitados no município de
Dracena/SP. 2013. Disponível em: <www.efdeportes.com/efd182/0s-direitos-dos-deficientesfisicos.htm>. Acesso em: 01 out. 2013.
CASTRO, Eliane Mauerberg. Atividade física adaptada. N7ovo Conceito, 2005.
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ESTEVES, Américo Luís Felgueiras. Desenvolvimento de uma Cadeira de Rodas Manual
Adaptável. 2011. 112 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Mecânica, Universidade
de Aveiro, Aveiro, 2011. Disponível em: <https://ria.ua.pt/bitstream/10773/8117/1/Cadeira de
rodas Adaptável.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2014.
FEBRABAN – População com deficiência no Brasil: fatos e percepções. FEBRABAN, 2006. (...)

MINORITY - A REDE SOCIAL DAS MINORIAS
ORIENTADOR: Pablo Santos Werlang.
AUTORAS: Franciele Ramos Paulim e Bianca Camargo Machado.
JUSTIFICATIVA: Com o avanço tecnológico, os movimentos sociais puderam ser melhor
explanados e propagados, utilizando as mídias sociais como ponte entre o cidadão e o seu
governo. Tendo esse cenário em mente, é possível analisar o fenômeno que é a liberdade de
expressão atual, e em até que ponto discurso de ódio é confundido com esta liberdade.
Segundo Jamile Coelho Moreno (2009, pg. 152), o conceito de minorias que mais se aproxima
de nossa realidade é o antropológico. Faz parte de uma minoria todo indivíduo marginalizado
e/ou minimizado socialmente. Consequentemente, uma minoria não é obrigatoriamente
pequena em termos quantitativos, porém representa um grupo onde diversos sujeitos sofram
discriminação/desigualdade social. Basta acessar qualquer rede social para deparar-se com o
enorme problema que é a discriminação das minorias na web. Um ambiente hostil como este
não oferece segurança ao usuário e, em muitos casos, a perseguição é tão massiva que gera
casos de suicídio, fato muito recorrente em vítimas de cyberbullying. Ainda há o caso da pouca
acessibilidade na web, e o quanto sites não acessíveis prejudicam a experiência do usuário
portador de deficiências físicas. A maioria das redes sociais não apresenta um layout
alternativo para estes casos, fazendo com que o cliente fique impossibilitado de acessá-las.
Avaliando essas circunstâncias, é importante o desenvolvimento de uma rede social que
ofereça real segurança ao usuário, dando-lhe um ambiente saudável, confortável e acessível,
um local onde possa se sentir livre e que não tenha medo de sofrer preconceitos.
OBJETIVO(S): Objetivo Geral: A rede social Minority visa a construção de uma mídia inclusiva
em que seu usuário possa sentir-se confortável. Utilizando um layout responsivo e acessível,
junto a um sofisticado algoritmo de segurança, garantirá ao cliente uma experiência
completamente diferente do que lhe é oferecido em quaisquer outras redes atuais,
disponibilizando seu código de maneira aberta, para que qualquer pessoa possa da
comunidade possa contribuir e usá-lo para desenvolvimento próprio. Objetivos Específicos: •
Garantir a segurança plena do usuário; • Oferecer uma interface integralmente acessível; •
Realizar pesquisas de satisfação ao público; • Garantir ao usuário participação constante na
evolução da rede; • Desenvolver um player adaptado, onde o próprio usuário poderá subir à
rede legendas ou áudio-comentários de sua autoria, possibilitando um acesso ao conteúdo de
forma mais ampla; • Construir um aplicativo para dispositivos móveis, utilizando os mesmos
conceitos da versão web.
METODOLOGIA: É de extrema importância que haja uma pesquisa sobre os conceitos de rede
social, minorias e grupos vulneráveis, assim como uma pesquisa de campo, a qual servirá para
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definir as maiores urgências das minorias na web. Definidas as urgências, parte-se para a área
técnica do projeto. Quanto à interface da rede, serão estudados os conceitos de acessibilidade
na web, padrões sugeridos pelo órgão W3C. Uma rede social pede conhecimentos avançados
em algumas linguagens de programação como PHP e Javascript. Quanto a isto, o orientador do
projeto auxiliará nos estudos de maneira intrínseca, a fins de aprendizagem, além de
monitorar o desenvolvimento da rede. Inicia-se então o desenvolvimento do algoritmo de
segurança. Este agirá no momento em que o usuário acessa o site pela primeira vez. No
momento do cadastro, procurará por resultados em contas públicas nas redes sociais às quais
o e-mail disponibilizado por ele estiver conectado e, caso encontre qualquer resquício que
coloque os direitos humanos fundamentais em risco, o cliente será impedido de acessar o site,
pois demonstrará ser um opressor em potencial, tornando-se uma ameaça ao ambiente
proposto pela própria rede. O algoritmo será aplicado a uma boa interface, compatível com
quaisquer dispositivos e disponível a qualquer pessoa. Contará ainda com um player próprio,
para a reprodução de vídeos, onde o utilizador poderá subir suas próprias legendas e/ou
áudio-descrições. Conterá também um sistema de chat intuitivo que possibilitará sua utilização
a usuários deficientes físicos. A rede ficará disponível à comunidade para que uma fase de
testes se inicie. Será feito uma análise dos resultados, assim podendo aprimorar sejam quais
forem os erros relatados durante esta fase. Após a implementação da rede em formato web,
será criado um aplicativo móvel, fase esta que precisará de mais estudos e pesquisas, desta
vez direcionados à linguagem Java. Este aplicativo será disponibilizado à comunidade
gratuitamente.
PROBLEMA: Vemos diariamente, nas redes sociais às quais estamos acostumados a utilizar,
uma enorme quantidade de indivíduos preconceituosos e opressores em potencial. Não existe
um filtro ou sistema de segurança realmente relevante e funcional que acabe com este fato. A
realidade das minorias não é bela. Elas sofrem preconceito a todo instante e, com o maior
acesso à internet nos dias atuais, acabam encarando esta muralha torturante também nas
redes sociais, um lugar onde deveriam se divertir e compartilhar suas vivências, ideologias e
afins, sem ter medo de perseguição por serem como são. Também vale ressaltar a grande
dificuldade da militância presencial para muitos que sofrem represálias dentro de suas
próprias casas e têm sua vida regulada em um ambiente que supostamente deveria os acolher.
Portanto, a internet mostrou-se uma gigantesca ferramenta para a militância, uma forma de
expor ideais e propagar a luta a favor das minorias.
REFERÊNCIAS:
MORENO, Jamile Coelho. Conceito de minorias e discriminação. Revista USCS – Direito – ano X
- n. 17 – jul./dez. 2009, pg. 152.
W3C. Cartilha Acessibilidade na Web. São Paulo, 2013, pg. 21.
TREVIZAN, Ana Flávia; AMARAL, Sérgio Tibiriçá. Diferenciação entre Minorias e Grupos Vulneráveis. Encontro de Iniciação Científica, vol. 6, nº 6 (2010).
REIS, Renata Tibiriçá dos. Desenvolvimento Web com o Uso de Padrões. Minas Gerais, 2007.

187

Charqueadas, RS, outubro de 2016.
Coordenadoria de Pesquisa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

ANAIS DA X MOCITEC
Mostra de Ciências e Tecnologias do IFSul – Câmpus Charqueadas

SIBILA SYSTEM
ORIENTADOR: Pablo Santos Werlang.
AUTOR: Gabriel Moraes de Oliveira.
JUSTIFICATIVA: O computador vem sendo inserido na comunidade escolar a fim de auxiliar o
trabalho dos docentes de todos os níveis e modalidades de educação. As salas de aula estão
cada vez mais cheias de alunos com níveis de conhecimento diferentes e processos de
aprendizagens únicos, logo trabalhar as individualidades de cada aluno e nivelar a turma se
torna um desafio para qualquer docente. “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, P.12), com essa
isto percebemos a importância de uma ferramenta auxiliar para intermediar o aluno até o
conhecimento de maneira autônoma. Jogos estimulam a competitividade e o interesse,
fazendo o discente ter a sua atenção capturada. É inegável que seus mecanismos sejam
atrativos para qualquer pessoa. Baseado em Zichermann e Cunningham (2011): Os
mecanismos encontrados em jogos funcionam como um motor motivacional do indivíduo,
contribuindo para o engajamento deste nos mais variados aspectos e ambientes. Para os
autores, o engajamento é definido pelo período de tempo em que o indivíduo tem grande
quantidade de conexões com outra pessoa ou ambiente. O Sibila system é um sistema
computacional que visa mapear habilidades e aptidões de alunos individualmente e auxiliar o
docente a desenvolvê-las utilizando conceitos de gamificação e inteligência artificial. As
habilidades e aptidões serão inicialmente estipuladas através de uma avaliação psicológica que
será elaborada com o auxílio de uma psicóloga. A inteligência artificial utilizada no projeto será
de sistemas multiagentes; Esses agentes serão responsáveis pela coleta de dados e geração de
informação, os dados serão retirados de todas atividades da vida acadêmica do aluno
registradas no sistema, tais como: notas de prova, atividades realizadas na plataforma web,
avaliações do Sibila e pareceres do docente. No Sibila system irá existir uma plataforma web
para o aluno e outra para o professor com diversas funções
OBJETIVO(S): Objetivo geral: Desenvolver um sistema computacional capaz de gerenciar as
habilidades e competências de alunos, assim como desenvolve-las, para um acompanhamento
dinâmico de sua evolução acadêmica por parte do docente, o qual por sua vez poderá
compreender as individualidades de sua turma e desta maneira se planejar para atender a
todos de forma mais eficiente. Objetivos específicos: - Perceber habilidades e aptidões
individuais de cada aluno; - Compreender a frustação de alunos devido ao desnivelamento de
turma; - Disponibilizar plataforma de estudo para desenvolvimento de habilidades e aptidões
relacionadas as disciplinas do aluno; - Compreender a importância de um planejamento
individual para desenvolvimento de estudo mais eficiente para nivelamento de turma; Permitir ao professor configurar suas disciplinas, elencando as competências e habilidades por
ela trabalhados; - Permitir ao professor criar avaliações, bem como vincular quais habilidades
estas avaliações estão trabalhando; - Permitir ao professor visualizar o nível de desempenho
de seus alunos com base na configuração de uma disciplina e nas avaliações já realizadas; Permitir ao professor visualizar estatísticas da turma, como por exemplo, quais as habilidades
mais desenvolvidas; - Permitir ao aluno visualizar seu desempenho (nível de suas habilidades)
com base nas disciplinas cadastradas; - Permitir ao aluno realizar uma avaliação para uma
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determinada disciplina; - Permitir ao aluno buscar a colaboração de colegas para determinadas
habilidades.
METODOLOGIA: Este projeto visa o desenvolvimento de um software, isto é, um sistema, será
utilizado um processo de desenvolvimento prototipal, sendo criados ao longo do processo de
desenvolvimento provas de conceito, a fim de testar as diferentes partes do sistema.
Primeiramente será feito uma pesquisa exploratória para levantar material bibliográfico sobre
o problema, proporcionando maior familiaridade para estudos. Na medida em que uma
pesquisa quantitativa é feita através de uma coleta de dados com formulários que irão se
tornar gráficos. O sistema que é uma plataforma de ensino web com um sistema de
gerenciamento de competências, aberto à comunidade para colaboração, será modelado
conceitualmente baseado na análise dos dados, delimitando o escopo e identificando suas
funcionalidades para melhor implementação. Após as pesquisas iniciais será iniciado a
implementação do sistema de maneira que gere uma versão de testes do produto final, a
versão de testes possivelmente será aplicado de maneira prática para uma segunda coleta de
dados e analise da eficiência do sistema. A aplicação prática do projeto será efetuada
periodicamente em sala de aula. O produto final virá após todas as melhorias considerando a
análise de dados da aplicação experimental, o produto final consiste em um sistema
computacional aplicável em qualquer modalidade de ensino, de maneira clara, uma
plataforma de aprendizagem web com técnicas de gamificação e inteligência artificial.
PROBLEMA: As novas tecnologias estão cada vez mais inclusas nas escolas, já é claro para o
docente esta demanda. Buscar uma maneira eficiente de utiliza-las em sala de aula como
ferramenta de ensino é um desafio para todos. Mesmo com a chegada de novas tecnologias
educacionais ainda percebe-se escassez de ferramentas computacionais as quais facilitariam
para o docente tornar suas práticas pedagógicas algo mais efetivo. As poucas ferramentas
computacionais que poderiam auxiliar o docente costumam ser sistemas demasiadamente
complicados com conceitos muito técnicos e design pouco atrativo para o discente, são estes
aspectos os quais costumam afastar os professores de tentarem usar estes sistemas
computacionais em sala de aula, além de que, quando aplicados podem acabar se tornando
entediante para o discente por ser algo com um teor muito técnico. Superar o tradicionalismo
nas escolas, na medida em que implementa sistemas computacionais dinâmicos e
compreensíveis para usuários leigos com atrativos para os discentes é a maior adversidade que
o Sibila System visa superar.
REFERÊNCIAS:
Competências em educação a distância/ Organizadora, Patricia Alejandra Behar. - Porto
Alegre: Penso, 2013.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 1996.
ZICHERMANN, Gabe. Gamification by Design. O'REILLY, 2011. Weiss, G. “Multiagent Systems: a
Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence”. MIT Press, 1999, 643p.
Educação. Competências e habilidades: você sabe lidar com isso? Disponível em
<http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0023e.html>. Acesso em Março
de 2016.
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Gestão Educacional. O Contexto, as Competências e Habilidades. Disponível em
<http://educador.brasilescola.uol.com.br/gestao-educacional/contexto-competenciashabilidades.htm>. Acesso em Março de 2016.
SHOHAM, Y. Agent-oriented Programming. Artificial Intelligence. 1993.
RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall
Series in Artificial Intelligence, New Jersey, 1995.

PRODUÇÃO DE MÍDIAS ACESSÍVEIS PARA O APRENDIZADO DA LINGUAGEM PYTHON
ORIENTADOR: Rafael Rodrigues Bastos.
AUTORAS: Andressa Flores Vasques e Kimberlly da Rosa Morales.
JUSTIFICATIVA: O uso da informática e de seus subprodutos em todas as atividades da
sociedade, principalmente no trabalho e no lazer, é cada vez maior. É, portanto, de extrema
importância garantir a inclusão nos meios de acesso a informação. As tecnologias assistivas
permitem às pessoas com tipos diversos de comprometimento (sensoriais, físicos, cognitivos)
o acesso a computadores e possam utilizá-los, valendo-se dos benefícios que eles oferecem.
Pessoas com limitações/dificuldades físicas ou cognitivas enfrentam barreiras cotidianas, que
somadas aos obstáculos naturais impostos pela área da informática, tornam árdua a tarefa de
aprender a programar. Portanto, faz-se necessária a adaptação dos métodos de ensino de
algoritmos e lógica de programação para garantir o acesso à informação e ao conhecimento
para pessoas com algum tipo de deficiência. A ferramenta proposta, baseada na linguagem de
programação Python, cria um cenário que permite o acesso mais eficaz aos recursos
acadêmicos.
OBJETIVO(S): A proposta deste projeto é fornecer ações em Tecnologia Assistiva,
potencializando o acesso de cegos e surdos, como também o acesso a todos aqueles que
desejam aprender a linguagem numa perspectiva mais inclusiva, orientado para a melhoria do
conhecimento destes alunos em uma linguagem de programação simples e de fácil
aprendizado, incentivando os alunos a aprenderem sobre a linguagem Python. O Python foi
escolhido devido a sua facilidade de aprendizado, ser economicamente sustentável por tratarse de um software livre e amplamente utilizado pela comunidade acadêmica mundial. Visando
promover a inclusão educacional da PCD (pessoa com deficiência), o presente projeto propõe
o desenvolvimento de uma plataforma web de oferta de aulas gratuitas de codificação em
Python com adaptações para cegos e surdos. As aulas serão disponibilizadas também a partir
de workshops a serem ofertados a estudantes e profissionais, com a disponibilização de
materiais produzidos, em diferentes formatos, como ebook, audiobook, videos com tradução
em libras, além de um portal interativo.
METODOLOGIA: Inicialmente será desenvolvida uma apostila eletrônica onde serão
disponibilizados os principais conceitos e técnicas de programação, divididos em níveis: inicial,
intermediário e avançado. Além disto, serão disponibilizados exercícios online, onde o aluno
poderá testar seu conhecimento. Posteriormente este material será disponibilizado em ebook,
vídeos com tradução em libras e audiobook para deficientes visuais/cegos ou para pessoas
visuais, auditivas e sinestésicas. Espera-se, ao final do projeto, que os alunos envolvidos
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demonstrem um nível satisfatório de conhecimento na linguagem, evidenciado por uma
atividade avaliativa, de modo que sejam capazes de criar e implementar, ao menos, projetos
simples utilizando as estruturas básicas oferecidas pela linguagem. A avaliação do nível de
conhecimento dos participantes dos workshops será a partir de exercícios de verificação.
Também serão aplicados questionários de avaliação do projeto, dos materiais e métodos
empregados ao longo da execução, para que possam ser aprimorados para iniciativas futuras.
PROBLEMA: O sucesso no aprendizado por 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. É o que se observa nas escolas, a partir das situações e necessidades
específicas desses alunos, cujo aprendizado e a realização de atividades próprias da rotina
escolar são desafiadores para eles, seus familiares, colegas e professores. Neste sentido, o
presente projeto propõe a disponibilização de recursos para inclusão e apoio ao aprendizado
às pessoas com deficiência, na área de programação. Oportunizar à essas pessoas o acesso a
novos conhecimentos cria uma ampla gama de oportunidades tanto no mercado de trabalho
quanto na vida acadêmica. Por isso, torna-se necessário produzir materiais pedagógicos na
área de lógica de programação disseminando esse conhecimento e fomentando a produção de
tecnologias assistivas.
REFERÊNCIAS:
COOK, A.M. & HUSSEY, S. M. (1995) Assistive Technologies: Principles and Practices. St. Louis,
Missouri. Mosby - Year Book, Inc.
CRUZ, F. Python: Escreva Seus Primeiros Programas. Editora Casa do Código. São Paulo, SP.
2015
BORGES, L. Python Para Desenvolvedores. Ed.2 Rio de Janeiro, RJ. 2010
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ENSINO SUPERIOR
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TENOLOGIAS / LINGUAGENS, CÓDIGOS E
SUAS TECNOLOGIAS

COMO OS SITES DE JOGOS PODEM AJUDAR NO APRENDIZADO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ESPECIAIS
ORIENTADOR: Pedro Rocha.
AUTORAS: Joanacir Silva e Josi Schwarz.
JUSTIFICATIVA: Considerando que estamos vivendo na Era da Informação e Comunicação,
quando o conhecimento é o capital mais importante, os educadores têm um papel
preponderante no processo de apropriação do conhecimento, num movimento dialético de
ensinar aprendendo e aprender ensinando – chamado "aprender a aprender" (Piaget, p. 32,
1972). Também já é possível que a pessoa com deficiência desenvolva sua autonomia e
interação como forma de socialização, a partir das possibilidades que os Ambientes de
Aprendizado Mediados por Computador (AAMC) propiciam. Sendo assim, os novos meios
tecnológicos, como computadores e seus aplicativos, constituem-se em ferramentas que
facilitam este processo. Neste sentido, desenvolveu-se este projeto, na Escola Municipal
Especial de Ensino Fundamental Tristão Sucupira Vianna (EMEEFTSV), no bairro Restinga.
Trata-se de uma escola que atende exclusivamente crianças com necessidades especiais. O
trabalho objetiva fortalecer a utilização das tecnologias assistivas, inclusão digital e
comunicação alternativa, junto aos professores e alunos. As ferramentas tecnológicas
aplicadas foram computadores com teclados, mouse e aplicativos de softwares livres
conforme as especificidades. Também está sendo utilizado o kinect para trabalhar a atividade
física e cognitiva das crianças, gerando bons resultados. Uma característica das crianças é a
dificuldade de interação com o meio, permanecendo grande parte do tempo desenvolvendo
suas atividades de maneira isolada, não percebendo o mundo a sua volta. Através de reuniões
com os professores (EMEEFTSV), buscou-se identificar uma tecnologia que estimulasse a
interatividade com o meio. A partir daí, foram realizados estudos para avaliar novas
alternativas tecnológicas e pedagógicas para atingir este público. Portanto, estamos
pesquisando, desenvolvendo e implementando um site que contemple a necessidade do
público em questão.
OBJETIVO(S): O objetivo principal foi estudar estratégias didático-pedagógicas e tecnológicas
para a utilização e otimização de aplicativos informáticos que permitam criar novas
possibilidades de interatividade com os alunos, utilizando o site com jogos como instrumento
mediador e facilitador de comunicação e aprendizagem para alfabetizar crianças e
adolescentes da EMEFF Tristão Sucupira Vianna do bairro Restinga que é uma escola de
educação especial.
METODOLOGIA: A proposta dessa pesquisa foi criar um ambiente de trabalho teórico/prático
para analisar a tecnologia como elemento mediador e configurador do diálogo didático e sua
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potencialidade para inovar a prática educativa, destacando o papel central das TIC nos
modelos de ensino-aprendizagem implementados nas instituições educativas. O desafio foi
promover a mudança pedagógica através da utilização eficiente dos meios tecnológicos
disponíveis atualmente, adequando os recursos com o perfil do educando considerando suas
individualidades. A relevância do estudo está no desenvolvimento de uma pesquisa com
aplicação da tecnologia digital, site com jogos, e na forma de sua execução, preservando o
caráter de imparcialidade para verificar se as respostas convergiam ou não. Para o
desenvolvimento da pesquisa, foi utilizada uma abordagem qualitativa e pesquisa participante,
através de observação direta das interações (que foram devidamente registradas) com os
sujeitos da pesquisa com vias a proceder as alterações necessárias (STAKE; 2011). A pesquisa
será realizada da seguinte forma: uma vez por mês utilizaremos o site com duas crianças e
adolescentes de cada turma, eles utilizarão o site por uma hora, e serão anotadas quantas
vezes ele repetiu ou não o jogo. Com o resultado poderemos analisar o nível de compreensão
dos jogos, com isso avaliaremos quais os próximos passos no desenvolvimento de melhorias
ou novos jogos.
PROBLEMA: As teorias de aprendizagem consideram a comunicação e interatividade como
fatores indispensáveis no processo do ensinar, refletir e aprender. A escola está estruturada
em um ambiente social de interação e diálogos, e convive com a diversidade, formas
alternativas de aprendizagem e inclusão digital. Neste contesto surgem alguns
questionamentos: · Que qualidades didáticas, técnicas, operacionais e de conteúdo são
necessárias num aplicativo para que sejam utilizadas com crianças autistas? · Quais são e onde
estão os problemas de interatividade das crianças em relação à tecnologia e ao aplicativo? ·
Que soluções tecnológicas e/ou pedagógicas devem ser aperfeiçoadas para o uso de
aplicativos informáticos com as crianças? · O que é necessário para preparar os professores
para utilizarem o aplicativo? Tais indagações remetem a seguinte reflexão: É possível, através
da tecnologia digital, site com jogos explorando a ludicidade, desde que bem implementado e
utilizado, auxiliar de forma significativa no processo de ensino aprendizagem dos sujeitos com
características especiais e consequentemente integrá-los no convívio social? Neste sentido,
decidimos desenvolver um site com jogos em que as crianças estivessem familiarizadas, pois
como são crianças e adolescentes especiais o site deve ser diferenciado para este público.
REFERÊNCIAS:
ALMEIDA, Marina S. Rodrigues, Caminhos para Inclusão Humana São Paulo, Ed.: Didática
Paulista, 2004.
SOARES, Magda Becker. Novas práticas de leitura e escrita; letramento na cibercultura. Revista
Educação e Sociedade. Campinas, n. 81, p. 143-160, dez. 2002.
PIAGET, J. Problemas de psicologia genética. Petrópolis: Vozes, 1972.
STAKE, R. E. Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam. Tradução Karla Reis,
revisão técnica Nilda Jacks. Porto Alegre: Penso, 2011.
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PROGRAMAS EDUCACIONAIS DESENVOLVIDOS EM MUNICÍPIOS DO RS E SUAS
IMPLICAÇÕES PARA A DEMOCRATIZAÇÃO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA –
FASE 1
ORIENTADORA: Maria Raquel Caetano.
AUTORA: Ana Beatriz Luiz da Silva.
JUSTIFICATIVA: A importância se dá no fato de assegurar que as alterações feitas no contexto
da prática relacionadas ao contexto teórico são benéficas para o grupo contemplado pelo
programa.
OBJETIVO(S): Analisar através de pesquisa teórica e entrevistas se o programa é uma medida
necessária e quais alterações foram realizadas no contexto da prática proposto por Stephen
Ball no ciclo de políticas públicas.
METODOLOGIA: Pesquisa documental sobre o programa no Brasil, no Canadá e no IFSul
(Instituto Federal Sul-Rio-Grandense); entrevista semi-estruturada com as participantes do
programa no IFSul Charqueadas; Comparação entre as pesquisas feitas.
PROBLEMA: Os Programas são aplicados de forma diferente da apresentada no contexto
teórico, com enfoque no Programa Mulheres Mil.
REFERÊNCIAS:
BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. II Plano
Nacional de Políticas para as Mulheres. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, 2008. 236 p.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. ______. Portaria nº. 1.015 de
21 de Julho de 2011. Institui o Programa Nacional Mulheres Mil que visa à formação
profissional e tecnológica articulada a elevação da escolaridade de mulheres em situação de
vulnerabilidade social. ______. Resolução nº. 145 de 15 de outubro de 2004.
Política Nacional de Assistência Social. Brasília. Conselho Nacional de Assistência Social, 2004a.
______.
Plano Nacional de Políticas para Mulheres. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, 2004b. ______.
Ministério da Educação. Programa Mulheres Mil. Guia Metodológico de Acesso, Permanência e
Êxito. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12299:programam
ulheres-mil-&catid=267:programa-mulheres-mil-&Itemid=602. Acesso em: 16 de Junho de
2014.
FÁVERO, Eunice Terezinha. Questão social e perda do poder familiar. São Paulo, Veras, 2007.
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PRODUZINDO MATERIAL PEDAGÓGICO ACESSÍVEL: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA E
COLABORATIVA PARA APOIAR PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS DO
MUNICÍPIO DE BAGÉ
ORIENTADORA: Fabiane Nunes Prates Camargo.
AUTORAS: Vitória Vasconcellos da Luz e Andressa Flores Vasques.
JUSTIFICATIVA: Na educação inclusiva, o foco não é a deficiência do aluno e sim os espaços,
ambientes, recursos que devem ser acessíveis e responder à especificidade de cada aluno. A
acessibilidade dos materiais pedagógicos, bem como o investimento no desenvolvimento
profissional, devem criar condições que assegurem a participação dos alunos com deficiência
nas mais diversas atividades escolares. Partindo deste contexto, é preciso ter em mente que,
para que as leis funcionem na prática, é necessário, sobretudo, ocorrer mudanças individuais,
culturais e sociais. Pois, mesmo estando previsto em lei o Direito das Pessoas com Deficiência
ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), é necessário observar a realidade em que os
professores ou os próprios profissionais habilitados para o AEE, se deparam em seu dia a dia.
Muitas vezes, não conseguem dar conta de atender um número expressivo de alunos e ainda,
na diversidade, ou por falta de tempo ou de recursos. A ABADEF, Associação Bajeense de
Pessoas com Deficiências e Familiares, fundada em 2013 defende melhorias na inclusão no
Município. O IFSul, Campus Bagé, em seu último vestibular, realizou a oferta de reserva de
vagas para pessoas com deficiência, em cada um de seus cursos. Atualmente, conta com sete
alunos com deficiência matriculados e um aluno participando de um projeto de extensão. Este
projeto, surge então, com a ideia de trabalhar em parceria com a ABADEF, na produção de
materiais pedagógicos acessíveis para apoiar, não só professores que trabalham na classe
regular de ensino no IFSul Bagé, como também, professores de outras instituições e do AEE.
Com essa inciativa busca-se colaborar, de fato, na inclusão das pessoas com deficiência,
ratificando o direito à educação como direito de todos, conforme rege o Estatuto da pessoa
com Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão).
OBJETIVO(S): Gerais: Apoiar professores de instituições de ensino de Bagé na produção de
materiais pedagógicos acessíveis para pessoas com deficiência. Específicos: - Realizar a seleção
de alunos bolsistas e voluntários para o projeto; - Realizar reuniões com a equipe do projeto e
instituições parceiras; - Realizar a divulgação do projeto no IFSul, Campus Bagé, e nas
instituições de ensino de Bagé; - Verificar as demandas dos professores em cada instituição; Verificar os equipamentos e materiais necessários para produção dos materiais pedagógicos; Realizar a aquisição dos materiais; - Planejar e produzir os materiais pedagógicos acessíveis; Realizar a entrega dos materiais acessíveis produzidos; - Oferecer oficinas para a prática de
produção de material pedagógico; - Avaliar as condições e benefícios dos materiais
pedagógicos elaborados no projeto.
METODOLOGIA: A seleção de alunos bolsistas e voluntários para este projeto, foi divulgada em
locais de fácil acesso no IFSul campus Bagé e, realizada na primeira semana que antecedeu o
período de execução. As reuniões com a equipe do projeto e instituições parceiras estão sendo
realizadas quinzenalmente ou semanalmente, conforme necessidade, nas dependências do
IFSul campus Bagé ou instituição parceira. A divulgação do projeto nas instituições de ensino
do município, está sendo realizada mediante apresentação do projeto, devidamente agendada
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e também através de uma página em rede social. Após a divulgação, será realizado um
levantamento das necessidades por parte dos docentes, para planejamento e elaboração dos
materiais pedagógicos acessíveis que serão realizados com a participação da equipe
multidisciplinar composta neste projeto e em conjunto com a instituição parceira, além de um
grupo de trabalho em outras instituições de ensino. As entregas dos materiais serão feitas ao
longo do projeto, na medida em que são concluídos, pela equipe do projeto à instituição a qual
pertence o professor que solicitou o material, mediante um termo de entrega, assinada pelo
docente que requisitou e representante da instituição (chefe/diretor/coordenador). A oferta
de oficinas para a prática de elaboração e construção de material pedagógico acessível será
realizada nas dependências do IFSul campus Bagé ou em local definido com a instituição
parceira, onde poderão participar os professores das escolas do município de Bagé.
PROBLEMA: Desde a antiguidade e ao longo dos tempos, a postura das pessoas com relação às
pessoas com deficiência, vem se modificando de acordo com a cultura, as crenças, fatores
econômicos, políticos e sociais. Para tanto, fez-se necessário a criação de vários documentos
jurídicos, no intuito de proporcionarem condições de desenvolvimento dos sujeitos ditos
“especiais”. No Brasil, em primeiro lugar, a constituição de 1988 e a partir disso, várias leis que
tratam da questão inclusiva começaram a surgir. Atualmente, o Estatuto da Pessoa com
Deficiência (Lei Brasileira de Inclusão) constitui-se de um dos mais importantes instrumentos
de emancipação social dessa parcela da sociedade. De acordo com o Art 27 do Estatuto da
Pessoa com Deficiência, “A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados
sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a
alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas,
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de
aprendizagem.” Por outro lado, tradicionalmente, a escola tem sido marcada em sua
organização por critérios seletivos que tem como base a concepção homogenizadora do
ensino a qual reflete um modelo caracterizado pela uniformidade na abordagem educacional
do currículo: uma aula, um conteúdo currículo, uma atividade e uma metodologia para todos.
Isto significa que o não reconhecimento da diversidade como um recurso existente na escola e
o ciclo constituído pela rotulação, discriminação e exclusão do estudante, contribui para
aprofundar as desigualdades educacionais ao invés de combatê-las. Desta forma, é necessário
uma série de transformações, de modo que o aluno não tenha que se adaptar à escola como
foi construída e, sim, a escola é que deve se reconstruir para atender a todos.
REFERÊNCIAS:
BERSCH, Rita. Introdução a Tecnologia Assistiva. Texto complementar distribuído em cursos de
Tecnologia Assistiva. Disponível em www.assistiva.com.br, RS 2006.
Como está sendo feita a inclusão de alunos com deficiência que nunca tiveram contato com as
classes regulares? Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=112:como-estasendo-feita-a-inclusao-dealunos-com-deficiencia-que-nunca-tiveram-contato-com-as-classesregulares-enecessario-algum-tipo-de-adaptacao-&catid=125:educacao-especial
LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO, nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Os desafios da Educação
inclusiva: foco nas redes de apoio. Disponível em:
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/palavra-especialista-desafioseducacao-inclusivafoco-redes-apoio-734436.shtml
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RODRIGUES, David (org.).Inclusão e Educação: Doze Olhares Sobre Educação.
Editora:Summus.São Paulo,2006.

S.E.R HUMANOIDE
ORIENTADOR: Antônio Pedro da Silva Júnior.
AUTORES: Eduardo Rodrigues Dorneles e Bruno Anselmo de Lima.
JUSTIFICATIVA: A justificativa básica do projeto é fazer que se tenha um estudo mecânico de
um robô humanoide, onde a partir deste possa surgir outras investigações relacionadas aos
humanoides, assim, partindo para uma fase de testes de algoritmos, fase esta que pode ser
utilizada como ferramenta educacional, onde aumenta a motivação do aluno em aprender. A
contribuição principal do projeto é o estudo mecânico que irá possibilitar novas áreas de
atuações educacionais, com âmbito sempre de motivar o aluno a desenvolver novas
tecnologias, aliado a isto busca-se matérias alternativos, que baixam o custo de produção de
um kit de robô humanoide. Com este estudo espera-se dar início a robôs bípedes que
completem desafios propostos por seus ‘donos’, um exemplo seria desenvolver robôs que
realizassem tarefas humanas, como arrumar alguns objetos, saber se orientarem dentro de
determinadas situações cotidianas, como por exemplo, varrer a casa, pegar objetos e trazer
até seu dono. Enfim são inúmeras utilidades destes robôs nos dias de hoje. O que este estudo
trata, é como modelar um robô que seja capaz de realizar qualquer situação futura que ele
seja testado, mas para isso, tem-se que começar com uma análise mecânica deste robô. Etapa
esta que está sendo produzida.
OBJETIVO(S): OBJETIVO GERAL Desenvolver estudo mecânico de um robô humanoide, visando
sua aplicação, e também suas tecnologias, na indústria em geral e incentivar a criação de
matérias e competições escolares como forma de motivação de pesquisa na área. Através de
um passo a passo criado a partir deste estudo os alunos conseguirão montar o robô e estarem
apto a programa-lo. O estudo do robô deve ser capaz de viabilizar ações pré-programadas
como: andar, levantar-se após quedas, reconhecer o cenário e obstáculos. OBJETIVO
ESPECIFICO Desenvolver pesquisa biológica sobre articulações humanas; Revisar bibliográfica
de robôs humanoides existentes; Definir os graus de liberdade do robô; Modelar graficamente
e matematicamente as movimentações do humanoide; Definir materiais a serem utilizados no
projeto; Desenvolver modelos geométricos das peças do robô em CAD; Simular as ações de
movimentos do humanoide em CAE; Construir peças em impressora 3D; Analisar o protótipo
físico e computacional para posteriores melhorias; Criar passo a passo para montagem
mecânica do robô.
METODOLOGIA: O projeto será iniciado com a pesquisa de outros já existentes nessa área e
após isso, seguem as seguintes etapas: serão necessários estudos e cálculos de centro de
massa, graus de liberdade, taxa de movimentação, potência nos motores, ajuste automático
de compensação de movimentos em terrenos acidentados; pesquisa e escolha de software
computacional de modelagem tridimensional que melhor atenda às necessidades do projeto;
construção de peças especificas de difícil fabricação serão impressas através da utilização de
uma impressora 3D, que receberá como dados os desenhos projetados nas etapas anteriores.
Vencendo essas etapas, o projeto estará pronto para estudos de futuros testes eletrônicos que
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correspondem às ligações dos motores que serão utilizados para simular as articulações do
corpo humano.
PROBLEMA: O desenvolvimento tecnológico é extremamente importante para um país
emergente como o Brasil, e para que isto ocorra é necessário haver grande incentivo em áreas
de estudo como a robótica. Encontrar um meio de incentivar o estudo da robótica perante
crianças e adolescentes é uma boa maneira de preencher essa lacuna. Mas antes mesmo de
simplesmente demonstrar os efeitos práticos do conhecimento da robótica é necessário
desmistificar, de certa forma, conceitos de análise e programação desta área, que à primeira
vista parece ser algo de extrema complexidade, mas, que após uma iniciação adequada, pode
sim ser visto como algo mais simples. Sendo assim, o problema desta pesquisa pode ser
formulado como: Qual a importância de realizar um estudo na área de robótica, visando suas
aplicações e suas tecnologias para a indústria e para o meio acadêmico? Diante desta analise
percebe-se que um estudo, abrange uma quantidade de possíveis pesquisas futuras na área.
Então, realizado este estudo, atinge-se um meio de fomentar a pesquisa a qual precisa ser
incentivada.
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