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Apresentação 
 
Ainda guardo comigo a medalha de participação na Feira Municipal de Ciências de Charqueadas de 1992 
e o título de presidente do Clube de Ciências da Escola Municipal Professor Horário Prates, também da 
primeira metade da década de 1990. Tais relíquias são de uma época em que sequer imaginava que a 
cidade onde resido desde que nasci viria a sediar uma escola do porte do IFSul, que só veio a iniciar suas 
atividades no ano de 2006, ainda como CEFET. Infelizmente a feira municipal e os clubes de ciências 
deixaram de ser praticados no município poucos anos depois, mas não tenho dúvidas de que essas 
experiências, dentre outras que tive o privilégio de vivenciar, foram de fundamental importância para a 
minha formação, servindo de alicerce para a minha trajetória acadêmica e profissional. 
 
Quase 30 anos depois, é motivo de muito orgulho fazer parte do corpo docente do IFSul e poder contribuir 
com a organização da XIII MOCITEC. Não poderia ser de outra forma. O brilho no olhar dos estudantes-
pesquisadores que passam pelo evento é a expressão do sentimento de quem se tornou protagonista da 
própria aprendizagem e de quem viu na Educação possibilidades que extrapolam as paredes das salas de 
aula. Aprender a pesquisar é um divisor de águas na maneira como o estudante compreende seu próprio 
papel no processo de ensino e aprendizagem. Assim sendo, não é exagero afirmar que a experiência de 
participar da MOCITEC tem potencial para mudar trajetórias de vida.  
 
Também não é exagero dizer que a MOCITEC vêm se traduzindo como um momento anual de comunhão 
entre o IFSul e a região carbopetroquímica do Rio Grande do Sul, mostrando a todos nós o quanto cada 
membro deste par é importante para o desenvolvimento do outro. Consolidada como o maior evento 
educacional da região e um dos maiores do IFSul, a MOCITEC faz movimentar não só o câmpus, mas todas 
as outras redes de ensino de Charqueadas e das cidades vizinhas. Esse engajamento é o maior 
reconhecimento àqueles que fazem o evento acontecer e traz a certeza do dever cumprido. 
 
Realizada nos dias 30 e 31 de agosto de 2019, a XIII MOCITEC conseguiu superar, novamente, seus 
próprios recordes. Mesmo diante de adversidades de ordem financeira que vêm comprometendo o pleno 
funcionamento dos Institutos Federais, a MOCITEC teve 195 projetos submetidos, 127 projetos finalistas, 
347 participantes e 25 credenciamentos para outros eventos de divulgação científica. Dentre eles, o 
primeiro credenciamento direto para evento no exterior da história da MOCITEC, que garantiu vaga para 
participação na INFOMATRIX Latinoamérica, que está entre as três maiores feiras de ciências da América 
Latina, a ser realizada no México em 2020. Cabem, ainda, menções à crescente participação de projetos 
de séries iniciais do ensino fundamental que vêm encantando o público visitante e à consolidação da 
MOCITEC como importante espaço para divulgação da produção cultural do município de Charqueadas, 
especialmente em sua cerimônia de encerramento. 
 
As páginas que seguem documentam os esforços de pesquisa dos estudantes de ensino Fundamental, 
Médio, Técnico de Nível Médio e Superior que ajudaram a escrever a história da XIII MOCITEC. 
 
Vida longa à Mostra de Ciências e Tecnologias, que não é só do IFSul Câmpus Charqueadas, mas de toda 
a região carbopetroquímica! 
 

Rodrigo Klassen Ferreira 
Professor EBTT – IFSulCâmpus Charqueadas 

 
 



 

 

 
SUMÁRIO 

 

Ensino Fundamental: Matemática e suas tecnologias / 
Ciências da Natureza e suas tecnologias 

A APICULTURA NO RIO GRANDE DO SUL .................................................................................................. 12 

A MORTE DAS ABELHAS ......................................................................................................................... 13 

ADUBAÇÃO E CRESCIMENTO VEGETAL: UM ESTUDO COMPARATIVO........................................................... 14 

APLICATIVOS DE CELULAR: FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA................................. 15 

AQUAPONIA - CRIAÇÃO DE PEIXES X CULTIVO DE HORTALIÇAS ................................................................. 16 

BIOGÁS: PROBLEMAS E SOLUÇÕES ......................................................................................................... 17 

CASA SUSTENTÁVEL-UM PROJETO DE VIDA ............................................................................................. 18 

COLONIZAÇÃO DE MARTE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL A PARTIR DA ASTRONOMIA .......................................... 19 

DENGUE: SINTOMAS, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA DOENÇA NO MUNICÍPIO DE CHARQUEADAS .............. 20 

EFICÁCIA DA PLANTAÇÃO HIDROPÔNICA EM GRANDE ESCALA ................................................................... 21 

FOSSA DAS MARIANAS: PROFUNDIDADE X BIODIVERSIDADE..................................................................... 22 

MICROSCÓPIOS CASEIROS PARA USO EM SALA DE AULA .......................................................................... 23 

NÃO BASTA ESCOVAR OS DENTES PARA MANTER A HIGIENE DA BOCA: NOSSA ESCOVA DE DENTE NÃO PODE 
SER UBER DOS MICRORGANISMOS .......................................................................................................... 24 

O USO DAS TECNOLOGIAS NA INFÂNCIA .................................................................................................. 25 

OS DISPOSITIVOS MÓVEIS COMO TRANSMISSORES DE PATÓGENOS .......................................................... 26 

PLÁSTICO DE LEITE - BIOPLÁSTICO ESCOLAR .......................................................................................... 27 

POSSO FICAR TE DEVENDO UM CENTAVO? .............................................................................................. 28 

PROJETO RÉDEAS DA VIDA ..................................................................................................................... 29 

QUEIMADAS DE LIXO NA VILA GARCIA - ARROIO DOS RATOS .................................................................... 30 

TESTANDO A EFICIÊNCIA DE DESINFETANTES .......................................................................................... 31 

USO DA CANNABIS NA MEDICINA DO BRASIL ........................................................................................... 32 
 

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

A HISTÓRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO XII - RESGATANDO VALORES ............... 34 

A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NAS RELAÇÕES HUMANAS........................................................................ 35 

A PARTICIPAÇÃO E A FRUSTRAÇÃO DA MULHER NA REVOLUÇÃO FRANCESA .............................................. 36 

APRENDER É DIVERTIDO! O LÚDICO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO ................................................... 37 



 

 

CARBOTOUR: ATRAÇÕES TURÍSTICAS DA REGIÃO CARBONÍFERA ............................................................... 38 

DE ONDE VÊM OS CONTOS DE FADAS? ................................................................................................... 39 

DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA: AUXILIANDO EDUCADORES A DETECTAR OS SINTOMAS DA DEPRESSÃO .... 40 

EMPODERAMENTO E GÊNERO: UM ESTUDO SOBRE O PERCENTUAL DE MULHERES JUÍZAS NOS TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA NO BRASIL ............................................................................................................................... 41 

EMPODERAMENTO FEMININO: SIM, NÓS PODEMOS! ................................................................................ 42 

ESCOLHA SEM VOLTA ............................................................................................................................ 43 

LETRAMENTO: UMA JANELA PARA O MUNDO, O ESTUDO DO CASO DA OBRA DE CAROLINA DE JESUS.......... 44 

MAURÍCIO DE SOUSA E SUA TURMA ........................................................................................................ 45 

MICRORGANISMOS: VILÕES OU MOCINHOS INSPIRADORES? ..................................................................... 46 

MIGRAÇÃO: UM DIREITO HUMANO ........................................................................................................... 47 

MULHERES ATENDIDAS PELA LEI MARIA DA PENHA NO QUE CONCERNE AS MEDIDAS PROTETIVAS ............ 48 

O DESENVOLVIMENTO URBANO DE TRIUNFO .......................................................................................... 49 

O SILÊNCIO QUE MATA - UM ALERTA SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER BUTIAENSE ........................ 50 

POR QUE ELA ESTÁ CARECA? ................................................................................................................. 51 

PROJETO QUITANDA: SABERES E SABORES DO CAMPO ............................................................................ 52 

REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PRÓXIMAS À CONSTRUÇÃO DA EMEF OTÁVIO REIS: INCENTIVAR PARA 
TRANSFORMAR ...................................................................................................................................... 53 

SUICÍDIO - ELES QUEREM ACABAR COM A DOR E NÃO COM A VIDA ........................................................... 54 

VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS NO RIO GRANDE DO SUL: UMA REALIDADE CRUEL ......................................... 55 
 

Ensino Médio: Matemática e suas tecnologias / Ciências 
da Natureza e suas tecnologias 

EXTRAÇÃO DE PIGMENTOS VEGETAIS PARA PRODUÇÃO DE TINTAS ORGÂNICAS ......................................... 57 

MOLUSCICIDA NATURAL (MELÃO-DE-SÃO-CAETANO)................................................................................ 58 
 

Ensino Médio: Ciências Humanas e suas tecnologias / 
Linguagens, Códigos e suas tecnologias 

A CONSTRUÇÃO E QUEDA DO MURO DE BERLIM ...................................................................................... 60 

FAMÍLIA: UMA BUSCA PELA DIVERSIDADE ............................................................................................... 61 

MUMIFICAÇÃO NO ANTIGO EGITO ............................................................................................................ 62 

SORORIDADE: JUNTAS SOMOS FORTES! .................................................................................................. 63 
 

Ensino Médio Integrado / Técnico de Nível Médio: 
Ciências Exatas e Biológicas 

CAFÉ DA RELATIVIDADE: METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE FÍSICA CLÁSSICA, 
MODERNA E CONTEMPORÂNEA .............................................................................................................. 65 

OFICINAS LÚDICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL ................................. 66 

SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA: SANANDO DÚVIDAS COM TECNOLOGIA E AUTOCONHECIMENTO .............. 67 



 

 

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

GUERRA FRIA: A CHEGADA DO HOMEM NA LUA ........................................................................................ 69 

A CRISE DOS MÍSSEIS NA IMPRENSA BRASILEIRA .................................................................................... 70 

A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO SOVIÉTICA NA IMPRENSA BRASILEIRA .............................................................. 71 

A INVASÃO NAZISTA NA UNIÃO SOVIÉTICA ATRAVÉS DA IMPRENSA BRASILEIRA ........................................ 72 

A PASSEATA DOS CEM MIL ..................................................................................................................... 73 

A POLISSEMIA DA EXPRESSÃO “FAKE NEWS” .......................................................................................... 74 

A PRISÃO CONSTRUÍDA PELA SOCIEDADE: A CRIAÇÃO TEATRAL ESTIMULANDO A REFLEXÃO ...................... 75 

A REPERCUSSÃO DO ATAQUE A PEARL HARBOR NA IMPRENSA BRASILEIRA .............................................. 76 

APROPRIANDO HISTÓRIAS: A PESQUISA E A PRESERVAÇÃO NO MEMORIAL DO IFSUL CAMPUS VENÂNCIO AIRES
 ............................................................................................................................................................ 77 

HISTÓRIA DO MOVIMENTO LGBT+: A REBELIÃO DE STONEWALL .............................................................. 78 

INFORMAÇÃO: ACESSIBILIDADE DIGITAL .................................................................................................. 79 

INVASÃO DA POLÔNIA: O MASSACRE DE KATYN ....................................................................................... 80 

O PAPEL DA MÚSICA ENQUANTO INDUTORA DE EMOÇÕES EM EVENTOS ................................................... 81 

O PROCESSO DE EXCLUSÃO DO LATIM: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS PARA A FORMAÇÃO BÁSICA ................. 82 

PERFIL DAS MENINAS INGRESSAS NO CURSO TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - CÂMPUS LAJEADO .... 83 

PRÁTICAS DIGITAIS: ADAPTAÇÃO NO VOCABULÁRIO EM JOGOS ONLINE ..................................................... 84 

RELACIONAMENTOS TÓXICOS NA MODERNIDADE ENTRE OS ADOLESCENTES............................................. 85 

REVOLUÇÃO CUBANA: A REPRESENTAÇÃO DA INVASÃO DA BAíA DOS PORCOS NA GRANDE IMPRENSA 
BRASILEIRA .......................................................................................................................................... 86 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: O DESEMBARQUE DOS ALIADOS NA NORMANDIA ......................................... 87 

TEATRO AUXILIANDO NA CONSTRUÇÃO DE UM OLHAR PARA DENTRO DE SÍ .............................................. 88 

TRAÇANDO O PERFIL DO LEITOR DO IFSUL CAMAQUÃ 2018 ..................................................................... 89 
 

Ensino Médio Integrado / Técnico de Nível Médio: 
Engenharia 

AUTOMATED GREENHOUSE: SISTEMA DE CONTROLE PARA ESTUFAS RESIDENCIAIS ................................... 91 

DEFICIÊNCIA VISUAL: ENSINO DE ELETRICIDADE ATRAVÉS DA TECNOLOGIA ASSISTIVA .............................. 92 

DISPOSITIVO DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE CINTO DE SEGURANÇA EM TRANSPORTE COLETIVO INDOOR .... 93 

DISPOSITIVO IDENTIFICADOR DE CÉDULAS PARA AUXíLIO DE DEFICIENTES VISUAIS................................... 94 

EPEN: PROTÓTIPO DE PLOTTER CNC PARA CONFECÇÃO DE PCI ............................................................... 95 

P.H.A.R.A.O. – PROJETO DE HARDWARE ABERTO PARA RECONHECIMENTO E AÇÃO COM OBJETOS - 
CONSTRUTION ....................................................................................................................................... 96 

PAINEL PARA PRÁTICAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .............................................................................. 97 

ROLLING CHAIR - CADEIRA ELEVADOR .................................................................................................... 98 

SMARTLEG V: PROTÓTIPO DE PRÓTESE TRANSFEMORAL INTELIGENTE ..................................................... 99 



 

 

SOFIA – SISTEMA ÓPTICO DE FUNCIONAMENTO E ANALISE MÉDICA FASE 1 ............................................ 100 
 

Ensino Médio Integrado / Técnico de Nível Médio: 
Informática 

ADA - AMBIENTES SEGUROS PARA MULHERES ...................................................................................... 102 

AUTOMATIC FACT CHECKER - ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA FERRAMENTA AUTOMATIZADA PARA 
DETECÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS........................................................................................................... 103 

BLINDCHESS – XADREZ PARA DEFICIENTES VISUAIS .............................................................................. 104 

CYBER CODE - ENSINANDO LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS.................................................. 105 

E-LEGG - A VERDADEIRA PARTICIPAÇÃO POPULAR ................................................................................ 106 

F.O.R.G.E. (FORMANDO GRUPOS DE ESTUDO) ....................................................................................... 107 

LEITURA IMERSIVA DIGITAL (LID): UM ESTÍMULO AUDIOVISUAL PARA CRIANÇAS ...................................... 108 

MÉDICO VIRTUAL ................................................................................................................................. 109 

PLAMONA - PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DO NÍVEL DE ÁGUAS .................................................... 110 

QUALIFICA - PLATAFORMA DE AUXILIO AOS VESTIBULANDOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS ........................ 111 

ROLÊ ACESSÍVEL - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE URBANA ............................................... 112 

SE-TRASH ........................................................................................................................................... 113 

TALK – TRADUTOR AUTOMÁTICO DE IDIOMAS PARA CRIANÇAS ............................................................... 114 

VOLTA PC: UMA ESTRATÉGIA PARA PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES DO 
IFSUL COM A COMUNIDADE DO BAIRRO GETÚLIO VARGAS ...................................................................... 115 

VOLUNTARIAN - SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO E AGENDAMENTO DE TRABALHO VOLUNTÁRIO ...................... 116 
 

Ensino Médio Integrado / Técnico de Nível Médio: Meio 
Ambiente 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DOS 3R’S NO RESÍDUO SÓLIDO DO IFSUL CÂMPUS LAJEADO ........................... 118 
 

Ensino Superior: Ciências Exatas e suas tecnologias / 
Ciências da Natureza e suas tecnologias 

FORÇAS REGIONAIS, FORMAS URBANAS E ESTRUTURA INTERNA DA CIDADE: UM ESTUDO COMPARATIVO .. 120 

PLUVIÔMETRO AUTOMATIZADO DE CÓDIGO ABERTO E BAIXO CUSTO UTILIZANDO A PLATAFORMA ARDUINO
 ............................................................................................................................................. 121 

SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO IFSUL 
CÃMPUS CHARQUEADAS ............................................................................................................. 122 

SMART HEARING AID: UM SIMULADOR DE APARELHO AUDITIVO PARA SMARTPHONE ............................ 123 

SOLUÇÃO BASEADA EM WEB PARA VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO CONTEXTO DA IoT ................... 124 

VISUALENERGY - MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ON-LINE............................................. 125 
 

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

PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS: PROTOCOLO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE........................... 127 



 

 

PROJETO AQUARELA .................................................................................................................. 128 

TECNOLOGIAS DIGITAIS NO DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE EM LÍNGUA INGLESA NA ESCOLA PÚBLICA
 ............................................................................................................................................. 129 
 
 
 
 

  



 

 

 

Ensino Fundamental: Matemática 
e suas tecnologias / Ciências da 

Natureza e suas tecnologias 
  



Ensino Fundamental: Matemática e suas tecnologias / Ciências da Natureza e suas tecnologias 

XIII MOCITEC 
30 e 31 de agosto de 2019 

12 

A APICULTURA NO RIO GRANDE DO SUL 

Autor(es): Eduarda Machado dos Santos, Maria Eduarda Sagaz da Rosa, Mariana Teixeira 
Müller 

Orientador: Gilmar de Azevedo Falleiro 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pio XII 

A apicultura no Brasil começou em 1839 com o padre Antônio Carneiro vindo de Portugal, trazendo abelhas 
da espécie apismellífera (europeia) para o Rio de Janeiro, mais tarde imigrantes italianos e alemães 
trouxeram mais abelhas apismellíferas (europeia) para o Rio Grande do Sul entre os anos de 1845 e 1880. 
Em 1959 as abelhas apismellífera (africana) foram trazidas para o Brasil pelo geneticista Warwick Estevam 
Kerr fazendo a apicultura brasileira tomar um novo rumo. De forma acidental essas abelhas escaparam do 
apiário experimental em Rio Claro, no Estado de São Paulo, e passaram a se acasalar com as abelhas de 
raça europeia, formando um híbrido natural chamado de abelha africanizada. A agressividade dessas 
abelhas causou, inicialmente, um grande problema para manusear as colmeias e muitos apicultores 
abandonaram a atividade. Somente após descobrirem técnicas melhores para manuseá-las, nos anos 70, 
a apicultura passou a crescer. Atualmente a apicultura é um forte segmento do agronegócio brasileiro e 
gaúcho. O Rio Grande Do Sul é um dos maiores produtores a nível nacional com mais de 27 mil produtores 
espalhados por todas as regiões e apresenta um mel reconhecido pela sua pureza, extraído principalmente 
de floradas campestres, eucaliptos e mata nativa. A apicultura está passando por um momento muito difícil, 
pelo uso indiscriminado de agrotóxicos que estão matando as abelhas e contaminando o mel, 
principalmente nas proximidades de lavouras de soja e de milho aqui do Estado. Em consequência tem-se 
a desvalorização do mel principalmente no mercado internacional, isso preocupa muito os apicultores 
porque muitos deles têm a apicultura como única fonte de renda para viver. O mel é um produto importante 
para que a apicultura cresça, mas não se compara ao serviço de polinização realizado pelas abelhas. Este 
trabalho tem como objetivos de mostrar a história da apicultura no Estado do Rio Grande do Sul, 
conscientizar as pessoas sobre a importância dos polinizadores para a humanidade, sem apicultura, sem 
abelhas, sem pólen, sem flor, a vida está comprometida. A partir da constatação do atual cenário apícola 
este trabalho tem a pretensão de apresentar possíveis soluções para a resolução, ao menos parcial, dos 
problemas encontrados. Para tal foram realizadas visitas técnicas em apiários e salas onde ocorre o 
processo de extração do mel, com a finalidade de adquirir mais conhecimentos práticos e passar o maior 
número de informações sobre o assunto às pessoas.  
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A MORTE DAS ABELHAS 

Autor(es): Arthur Silva dos Santos, Dennys Lucas Soares Silveira, Pablo Silva de Araújo 

Orientador:  Gilmar de Azevedo Falleiro 

Instituição: E.M.E.F. Pio XI 

Inseticidas são altamente tóxicos para as abelhas e demais polinizadores. No Brasil seu uso é crescente, 
e confere ao país o título de campeão mundial de consumo de agrotóxicos, em estatísticas que crescem 
todos os anos. Porém, até então, não era dada muita atenção, pois nossas abelhas são muito variadas 
geneticamente. Mesmo assim os cientistas já começavam a perceber um declínio desta população de 
polinizadores. O Rio Grande do Sul vem perdendo várias abelhas mortas por agrotóxico usados 
principalmente nas lavouras de soja. Entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019 isto se intensificou 
causando a morte de mais de 400 milhões de abelhas no Estado (dados registrados oficialmente, a 
estimativa é que os números sejam muito maiores) causando prejuízos ao ecossistema e ao bolso dos 
apicultores. Outro fator que está corroborando com a mortandade das abelhas é contrabando de mel e 
materiais apícolas de outros países que junto trazem esporos de doenças que até então não eram 
observadas nas abelhas africanizadas. O presente trabalho revisa as informações disponíveis na literatura 
sobre os efeitos sub-letais de pesticidas aos agentes polinizadores, particularmente nas abelhas apis 
mellíferas, na perspectiva de se interpretar e correlacionar os dados levantados, evidenciando os sintomas 
do envenenamento das abelhas e apontando para a necessidade de monitoramento das aplicações de 
defensivos agrícolas e da origem e qualidade dos produtos apícolas. Sem ser pretensiosa esta pesquisa 
pretende apontar possibilidades para reduzir a mortandade das abelhas, sugerindo ações possam integrar 
agricultura e apicultura/meliponicultura. Este trabalho tem como objetivo mostrar as prováveis causas do 
número gigantesco de mortes de abelhas no Estado do Rio Grande do Sul e conscientizar as pessoas 
mostrando-as como podem ajudar preservar a vida de muitas abelhas e ajudar o ecossistema através da 
polinização realizada pelas abelhas. As abelhas são importantes ao meio ambiente e este assunto pode 
ajudar tanto os consumidores quanto os produtores de mel. Com o intuito de aumentar conhecimentos 
realizou-se uma visita orientada à Estação Agronômica da UFRGS, com abordagem e identificação de vários 
apiários, tanto de apis mellífera quanto de abelhas nativas (sem ferrão). A mesma foi usada para se 
entender o processo de extração do mel desde a chegada das melgueiras até o processo final de envase 
para o consumo.  
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ADUBAÇÃO E CRESCIMENTO VEGETAL: UM ESTUDO COMPARATIVO 

Autor(es): Eduarda Terra Fontenele da Silva, Fernanda Bastos Marcelo, Isabella Ariany Garcia 
da Cunha 

Orientador: Roberto Pinto Artigalás 

Instituição: EMEF Sete de Setembro 

A qualidade do solo é um aspecto importante para a produtividade dos vegetais e é definida por meio da 
interação entre atributos químicos, físicos e biológicos (Colodel, 2018), como nutrientes disponíveis, tipo 
e granulometria do sedimento e seres vivos que o habitam. Existem diversas formas de melhorar a 
fertilidade de um determinado local, podendo ser usada adubação química e também adubação orgânica, 
com nutrientes que podem ser produzidos ou reciclados em casa. O objetivo da adubação é manter ou 
aumentar a fertilidade do solo e também sua atividade biológica, melhorando tanto características químicas 
como biológicas. Neste sentido a adubação orgânica é de grande importância para os lares de milhões de 
brasileiros que mantêm hortas de subsistência, pois oferece uma alternativa de baixo custo e sustentável 
para manutenção de suas culturas. O presente trabalho tem como objetivo verificar a influência dos fatores 
abióticos (especificamente os nutrientes do solo) no desenvolvimento e na produtividade vegetal. Para 
tanto, foi verificado se há diferença significativa entre um solo adubado e um solo não adubado e também 
se há variação entre as diferentes adubações (orgânica e química). A pesquisa está sendo desenvolvida 
na EMEF Sete de Setembro, no município de Canoas – RS, durante os meses de junho a agosto, com duas 
turmas de sexto ano (turnos manhã e tarde). A ideia do trabalho surgiu na aula de ciências, durante o 
estudo de ecologia e dos fatores, bióticos e abióticos, que influenciam a vida e crescimento dos seres 
vivos. Com ajuda dos estudantes, foram preparados três canteiros na área da escola, sendo que um deles 
não teve tratamento com adubos (controle) e os outros dois receberam, cada um, adubação química 
(comercial) e orgânica (aproveitando restos de alimentos da composteira da escola e também um 
composto comercial). Teve-se o cuidado para que os canteiros que receberam adubação ficassem a certa 
distância do canteiro sem adubação de modo a não haver interferência nos resultados. A espécie vegetal 
escolhida foi o rabanete (Raphanus sativus), que se adequa às características climáticas e de solo. O 
rabanete é uma cultura de ciclo curto, de fácil manejo e a qualidade de suas raízes pode ser afetada por 
desordens nutricionais ou variações da umidade e temperatura na zona das raízes (Silva, 2017). 
Preliminarmente foi utilizada para avaliar o crescimento da planta uma medida de altura do solo e, quando 
colhidas, será avaliado o tamanho da raiz. Até o momento, verificou-se diferença entre o controle e os 
demais, pelo crescimento médio de 4,93cm contra 7,54cm no canteiro 2 (orgânico) e 8,58cm no canteiro 
3 (químico). Analisando os canteiros 2 e 3, pode-se perceber uma pequena diferença entre o adubo 
químico e o orgânico no crescimento, entretanto o adubo orgânico é mais econômico (pode ser feito em 
casa) e sustentável, já que reutiliza materiais que virariam lixo. E, com a crescente conscientização quanto 
às relações da agricultura com o meio ambiente e os recursos naturais o uso de práticas agroecológicas 
na produção de vegetais assume um papel importante, sobretudo aos agricultores de base familiar. 
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APLICATIVOS DE CELULAR: FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DA 
MATEMÁTICA 

Autor(es): Alexandre Patrick Santos da Silva Silva, Denner Flores Marafiga, Rafael Ignacio 
Pacheco Correa 

Orientador: Stevan Silveira Wolschick 

Instituição: E.M.E.F Sete de Setembro 

Analisando o contexto do atual estilo de vida da sociedade, percebe-se, cada vez mais, a tecnologia 
enraizada nas rotinas, tanto da vida pessoal quanto da profissional. Como diretrizes governamentais, a 
inserção de Tecnologias de Informação e Comunicação é explicitamente incentivada nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) (Brasil, 1998). Pensando nisso, nossa pesquisa, que está sendo realizada 
pelos alunos do nono ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sete de Setembro, tem como objetivo 
avaliar se os aplicativos dos celulares podem ser utilizados como ferramenta pedagógica para o ensino da 
matemática e suas influências na aprendizagem dos estudantes. Embora o Ministério da Educação 
(BRASIL, 2013) considere importante a utilização de tecnologias de qualidade, objetivando a melhoria da 
Educação, ele adverte que o uso de recursos tecnológicos, de forma isolada e desalinhada com a proposta 
pedagógica, não garante a qualidade da Educação. Ao utilizar as tecnologias para proporcionar condições 
favoráveis à aprendizagem, o professor deve definir o objetivo instrucional desejado para, então, organizar 
as ações e recursos para atingir seus objetivos. E, com isso, pretendemos conhecer as possibilidades que 
as tecnologias oferecem e quais tecnologias são adequadas aos estudantes. Nossa metodologia foi 
desenvolvida em três etapas. No primeiro momento, os autores do projeto pesquisaram uma quantidade 
de aplicativos matemáticos que pudessem ser usados em sala de aula para uma aprendizagem significativa, 
pois de acordo com Silva; Groenwald (2018) “as propostas metodológicas diferenciadas para o 
desenvolvimento dos conceitos matemáticos utilizando tais recursos podem proporcionar aos estudantes 
possibilidades de construir o conhecimento matemático”. Depois de planejado os materiais e como utilizá-
los, foram selecionadas duas turmas de mesma série com a mesma professora regente. Durante um mês, 
os alunos do projeto, supervisionados pelo orientador e pela professora regente, realizaram as aulas com 
os mesmos conteúdos em ambas as classes, mas com a turma piloto utilizando os aplicativos selecionados 
e a outra turma de controle sem esse recurso. Nós realizamos um relatório ao final de cada aula para que 
no término do projeto tenhamos uma conclusão viável e confiável. Esse diário de classe comentará os 
pontos positivos e negativos do evento, assim como o comportamento e desempenho dos estudantes. E 
além disso, no final do mês, foi realizado um teste igual para ambas as turmas. A última etapa do nosso 
trabalho foi examinar e comparar os dados coletados nas aulas e relatórios produzidos e verificar se os 
objetivos traçados nessa pesquisa foram satisfatórios. Com esse projeto na escola nós esperamos que os 
alunos da turma piloto consigam melhorar seu raciocínio e conhecimentos matemáticos. O momento atual 
pode promover reflexões acerca da utilização dos aparatos digitais de modo que possam enriquecer 
intervenções pedagógicas nos processos de ensino e aprendizagem. Isto se evidencia quando o público 
analisado é segmentado à faixa etária mais jovem, que utilizam, por boa parte de seu tempo disponível, 
aparelhos eletrônicos. Acreditamos que é possível evidenciar a grande variedade de recursos tecnológicos 
existentes que podem auxiliar os professores em sala de aula para trabalhar conteúdos, não só de 
matemática, mas também com outras disciplinas. 
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AQUAPONIA - CRIAÇÃO DE PEIXES X CULTIVO DE HORTALIÇAS 
 

Autor(es): Gabriel de Souza Silva 

Orientador: Luciene Marques Menezes 

Coorientador(es): Greice Silveira Schulz 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Otávio Reis 

O presente projeto refere-se ao funcionamento de um sistema de produção de alimentos que combina 
aquicultura (criação de organismos aquáticos – como o peixe) com a hidroponia (cultivo de plantas em 
água) em um ambiente harmônico. De forma simbiótica, as plantas utilizam as sobras e os excrementos 
dos peixes como alimentos, limpando novamente a água para os mesmos (SISTEMAS DE AQUAPONIA 
EQUILIBRIUM, 2012). A importância do funcionamento de um sistema aquapônico, sua origem histórica, 
aliado a criação de peixes e ao cultivo de hortaliças de maneira sustentável e eficiente em pouco espaço, 
foi o que motivou o pesquisador a realizar este projeto. Como problema de pesquisa utiliza-se o seguinte 
questionamento: “Como posso cultivar hortaliças e criar peixes em casa de maneira sustentável e eficiente 
ocupando pouco espaço?”. O objetivo geral é compreender a importância da construção de um sistema 
compacto de aquaponia que possa ser utilizado em residências para o cultivo de hortaliças. Os objetivos 
específicos são: analisar e investigar o funcionamento de um sistema de aquaponia; comparar a redução 
do consumo de água e a produção de hortaliças com o método tradicional de cultivo, avaliar e acompanhar 
o crescimento das hortaliças; elaborar um manual de instruções sobre a construção do sistema de 
aquaponia de fácil compreensão por usuários. A preocupação em procurar soluções que diminuam a 
pressão sobre o meio ambiente para atender o crescimento da população, fez perceber a importância de 
cultivar hortaliças de maneira rápida e eficiente utilizando menos água se comparado ao cultivo tradicional. 
Segundo Emerenciano et. al. (2015), a aquaponia utiliza aproximadamente 2% da água que lugares com 
irrigação convencional requerem para produção dos mesmos vegetais. Isto permite que a aquaponia 
produza ambos os vegetais e peixes em áreas onde a água ou terra fértil são escassas. Através da leitura 
de uma reportagem, surgiram questionamentos sobre o funcionamento do sistema aquapônico, a escassez 
de água e terra e a busca por alimentos mais saudáveis. A partir destas informações procedeu-se a 
montagem de um experimento de observação do sistema aquapônico em pequena escala. Ainda foi 
possível realizar uma pesquisa de comportamento sobre o conhecimento da comunidade escolar sobre o 
assunto, totalizando 30 questionários respondidos durante o mês de maio de 2019. Verificou-se que 23 
entrevistados possuem o hábito de consumir hortaliças e 26, tem o interesse em conhecer práticas 
inovadoras como a aquaponia. Entre os meses de março a agosto, observaram-se alguns resultados sobre 
o sistema aquapônico, como o crescimento das hortaliças das camas de cultivo, que apresentaram 
tamanho satisfatório e aparência sadia. Já os peixes, se mantiveram ativos e dinâmicos no interior do 
aquário. Com esses primeiros resultados, acredita-se ser possível a manutenção doméstica de um sistema 
aquapônico, visto que é sustentável e se mantém de forma autônoma, com pequenas interferências 
humanas para a limpeza do sistema. O aprimoramento do projeto se dará através de divulgação da 
aquaponia no cultivo de hortaliças em pequenos espaços e a criação de um manual de instruções on-line 
sobre o sistema aquapônico, contendo sugestões para utilização em residências.  
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BIOGÁS: PROBLEMAS E SOLUÇÕES 

Autor(es): Estela Garcia Magalhães da Silva, Krishna Cunha Leite 

Orientador: Andressa Araujo da Silva 

Instituição: Escola Técnica Dimensão Charqueadas 

O presente trabalho trata da produção de energia, de forma mais específica, estuda a utilização do biogás 
como fonte de energia renovável. Esse projeto tem como objetivo compreender o conceito de biogás, 
mostrá-lo como uma solução viável, contribuir para discussão da diminuição de impactos ambientais. 
Assim, mostrar como as pessoas, em casa, e pequenas empresas podem utilizar o biogás de forma que 
tenha um impacto menor no meio ambiente. O uso de energias renováveis provoca, a longo prazo, a 
redução da concentração de gases poluentes na atmosfera, o que a torna um fator importante para o 
controle do efeito estufa e na preservação dos recursos naturais, alguns sistemas não alteram a paisagem 
natural com sua extração, não oferecendo risco eminente de contaminação e poluição das áreas onde são 
produzidas (ANDRADE, 2014). De forma específica, a produção de energia através do Biogás é discutida 
nos dias atuais, não somente pela geração alternativa de energia elétrica, mas pela consciencialização da 
proteção do meio ambiente. Estudos indicam que a utilização do Biogás possui índices baixíssimos de 
degradação ao solo (REIS, 2015). Atualmente cerca de 80% da energia mundial é fornecida por fontes 
fósseis (como petróleo, carvão e gás). Residências, automóveis, indústrias, hospitais, comércio e redes de 
transporte dependem, em sua maioria, dessas fontes. Ainda, além de se tratarem de fontes não-
renováveis, essas matrizes representam uma grande ameaça ao meio-ambiente, pois são poluidoras, 
contribuindo para agravar o efeito estufa, grande responsável pelo aquecimento global (MACHADO, 2013). 
Assim, a presente pesquisa traz como problemática “Como o biogás, sendo energia renovável, pode ajudar 
a frear o aquecimento global e quais as condições necessárias para que esta fonte se torne viável 
economicamente?” A pesquisa se desenvolveu através de uma revisão da literatura sobre o tema, 
baseando- se a partir de documentários, leituras de livros e pesquisas em sites da internet. Mapeamentos 
e comparativos estatísticos foram realizados para traçar um panorama mundial e brasileiro, acerca da 
produção de energia a partir do biogás. Cruzamento de dados, comparativos entre estudos de casos e 
projeções foram realizadas na busca de possibilidades e respostas acerca do uso adequado do biogás, 
como adequada fonte de energia. Como resultado dessa pesquisa, pode-se concluir que o biogás poderia 
ser mais explorado e reconhecido pela população mundial, como uma alternativa de substituir recursos 
não renováveis e a solução de vários problemas ambientais que estamos enfrentando hoje em dia. 
Principalmente no nosso estado do Rio Grande do Sul onde temos a Companhia Rio-grandense de 
Valorização de Resíduos (CRVR) que implantou de forma pioneira no sul do país, um novo sistema de 
captura e oxidação térmica do biogás gerado em seu aterro localizado em Minas do Leão. Com o novo 
sistema, a empresa chega a destruir até 98% do gás metano presente na composição do biogás gerado 
em seu aterro sanitário, correspondente a uma redução anual de 400 mil toneladas de CO2. Os efeitos da 
queima do biogás contribuem para a redução da emissão de gases do efeito estufa e a preservação do 
meio ambiente.  
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CASA SUSTENTÁVEL-UM PROJETO DE VIDA 

Autor(es): Bruno Fusieger Isse, Juan Pablo de Anselmo Machado, Vinícius Dutra da Silva 

Orientador: Elizandra Cátia Mezalira 

Instituição: Escola Técnica Dimensão-Charqueadas 

Resumo Busca-se através deste trabalho de iniciação científica abordar formas de minimizar o impacto 
ambiental causado pelas atividades humanas cotidianas, apresentando conceitos e soluções em um projeto 
de casa ecologicamente correta, com reaproveitamento de materiais, diminuição do consumo de recursos 
naturais, utilizados na construção e no funcionamento destas residências. Atitudes sustentáveis são cada 
vez mais essenciais para a preservação dos recursos naturais, trazendo qualidade de vida às pessoas com 
o mínimo impacto ambiental e favorecendo a perenidade da vida com as condições mínimas necessárias 
por mais tempo. A casa é o local onde as pessoas passam boa parte da sua vida e durante seu 
funcionamento são consumidos recursos não renováveis essenciais. Dados pesquisados sobre produção 
de lixo e custos de funcionamento de residências comuns dão conta de que os índices de gastos e 
desperdício são muito altos, por isto se torna cada vez mais importante o desenvolvimento de projetos 
que amenizem ou solucionem estes problemas, trazendo inovações para uma arquitetura mais sustentável. 
Uma das formas de adaptar as necessidades humanas básicas a preservação ambiental é diminuindo o 
consumo de recursos e energia nas atividades cotidianas, diminuir a produção de lixo e utilizar materiais 
com o mínimo impacto ao meio ambiente, trazendo maior bem-estar aos seus moradores. Com este 
objetivo, esta pesquisa trará um projeto de uma casa sustentável, onde serão utilizadas matérias primas 
que normalmente seriam descartadas, diminuindo os gastos econômicos e ecológicos e apresentando 
soluções para o uso racional dos recursos (como energia elétrica e água), sem deixar de lado a 
funcionalidade, tecnologia, beleza e conforto. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica 
aplicada, através de uma abordagem quanti-qualitativa, aplicando no projeto conceitos de sustentabilidade 
pesquisados que busquem minimizar impactos ambientais de uma residência. Verifica-se com o resultado 
da pesquisa que os itens mais relevantes em um projeto de casa ecologicamente correta são o 
aproveitamento da água da chuva com a utilização de dispositivos, como filtros e calhas para coleta e 
tratamento da água da chuva para aproveitamento no vaso sanitário, lavagem de calçadas , irrigação dos 
jardins e outros que não necessitam da água potável, geração de energia limpa através de painéis de 
geração energia solar. Apesar de ainda ter o custo alto para instalação, estima-se que o projeto, além de 
gerar energia limpa, tenha o seu custo zerado em média em 5 anos, telhado verde além de gerar jardim 
ou horta sustentável, melhora consideravelmente a sensação térmica dentro da residência, também usar 
na construção materiais ecológicos: argamassa de argila, tijolos ecológicos, bambu, contêineres, que são 
exemplos de materiais que causam menor impacto ao meio ambiente.  
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COLONIZAÇÃO DE MARTE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL A PARTIR DA ASTRONOMIA 

Autor(es): Artur de Oliveira Borba, Ilan de Carvalho Berbigier, Raul Lize Teixeira 

Orientador: Andressa Araujo da Silva 

Instituição: Escola Técnica Dimensão 

Esta pesquisa trata da possível colonização de Marte e da importância da preservação da Terra. O objetivo 
é contribuir com a conscientização ambiental a partir da astronomia. Para tal, traçamos como objetivos 
específicos demonstrar as semelhanças e diferenças entre Marte e Terra; apresentar os estudos e 
tecnologias que buscam viabilizar a colonização de Marte; e alertar para a dificuldade de recomeçarmos a 
vida em outro planeta. A ideia para a pesquisa surgiu a partir do interesse do grupo pelos feitos do sul-
africano Elon Musk. O espaço fascina o homem desde que o primeiro satélite foi lançado em órbita, a ideia 
de explorar outros mundos tem estado na vanguarda da atenção de muitas pessoas (KNAPP, 2012). A 
Educação Ambiental visa modificar hábitos, tornando possível uma mudança de caráter populacional, 
oportunizando um melhor bem-estar ao nosso planeta, a partir de uma abordagem transversal e coletiva 
(BOFF, 2002). Então, sendo a Educação Ambiental um tema de fundamental importância e de 
responsabilidade de todos, este trabalho justifica-se pelo esforço em colocar toda fascinação e curiosidade 
que desperta a astronomia em prol da reflexão, acerca da importância de cuidar do nosso planeta. A 
conquista de Marte deverá ocorrer nas primeiras décadas do século XXI (MOURÃO, 2016). Segundo a 
NASA, ela pretende levar o homem a Marte, assim como levou à lua, porém para ficar (NASA, 2015). Assim, 
a presente pesquisa traz como problemática “Como Marte pode ser colonizada e o que será preciso em 
termos tecnológicos, logísticos e financeiros para recriarmos um ambiente já existente e à disposição dos 
humanos na Terra? Como procedimentos metodológicos, foi realizada uma revisão da literatura sobre os 
dois temas, através da consulta em artigos científicos, vídeos e sites de astronomia e educação ambiental. 
Os dados coletados foram organizados com os objetivos de: 1 - Elencar os pontos positivos e negativos 
de uma possível colonização de Marte. 2- Apresentar as últimas tecnologias desenvolvidas para viabilizar 
a colonização do referido planeta pelos humanos e 3 – Os principais problemas ambientais tratados na 
Educação Ambiental. A partir dos dados analisados, foi promovida uma discussão que visou a reflexão 
sobre a importância de preservarmos nosso planeta, contribuindo assim com a conscientização ambiental 
através da astronomia. Concluímos que ainda é difícil se estabelecer em Marte. Para viver lá, precisaríamos 
simples recursos: Água, oxigênio, luz solar e temperatura adequada. Podemos cogitar o futuro da 
humanidade em Marte, mas devemos ser otimistas e acreditar que a humanidade irá cuidar do seu planeta 
natal. Ainda, percebemos que o tema da colonização de Marte possui potencial para contribuir com a 
Educação Ambiental, por exemplo: A relação entre a falta de campo magnético em Marte, a destruição da 
camada de ozônio e a discussão entre as possíveis regiões habitáveis de Marte e suas relações com áreas 
terrestres, que são devastadas pelo homem. Assim, as duas ideias centrais do projeto não se anulam, mas 
podem contribuir uma com a outra. Tanto o debate sobre a colonização de Marte, bem como as inovações 
tecnológicas envolvidas, podem contribuir com a Educação Ambiental.  
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DENGUE: SINTOMAS, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA DOENÇA NO MUNICÍPIO 
DE CHARQUEADAS 

Autor(es): Isabelly Sampaio de Carli, Maria Clara de Souza Azevedo, Murilo Machado dos 
Santos 

Orientador: Deise Marisete dos Santos Leote 

Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental Piratini 

O trabalho tem como objetivo reconhecer sintomas e formas de contagio da doença, bem como as maneiras 
de prevenção que são desenvolvidas na nossa cidade. Acredita-se que o mosquito Aedes aegypti chegou 
ao Brasil pelos navios negreiros, uma vez que as primeiras aparições do mosquito aconteceram no 
continente africano. No século XX, o médico Oswaldo Cruz implantou um programa de combate ao 
mosquito, visando reduzir os casos de Dengue. Essa medida chegou a eliminar a Dengue do país na década 
1950. Segundo o ministério da saúde a primeira ocorrência do vírus no país, comprovada 
laboratorialmente, ocorreu em 1981 – 1982 em boa vista PR. Assim, diante desse tema e em busca de 
maiores informações sobre o tema, fizemos o levantamento de algumas informações nos Postos de Saúde 
do município de Charqueadas. Alguns dados levantados foram: Sintomas da doença: febre alta, dor de 
cabeça, manchas vermelhas na pele, enjoos e vômitos, mal-estar e cansaço extremo e dor abdominal em 
todo o corpo. O vírus da Dengue possui quatro variações: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN- 4. Todos os tipos 
de Dengue causam os mesmos sintomas. Além desse levantamento de dados nos postos de saúde, 
buscamos mais informações em visita à Secretaria de Saúde, onde foi observado todo o trabalho realizado 
de prevenção em relação ao transmissor da doença no nosso município. Os agentes de saúde estão 
visitando as casas dos moradores para fazer o alerta à população e incentivando ações como: virar 
garrafas com a tampa pra baixo, colocar terra nos pratos de plantas, guardar pneus abrigados da chuva, 
pois são o ambiente perfeito para o desenvolvimento de mosquitos e manter a piscina sempre limpa. É 
necessário também o uso de repelentes, principalmente em viagens ou em locais com muitos mosquitos, 
pois se trata de um método importante para se proteger da Dengue. Nessas visitas, verificamos também 
que não existe tratamento específico para o vírus da Dengue, utilizando-se apenas medicação para os 
sintomas da doença, ou seja, um tratamento sintomático. É importante tomar bastante líquido para evitar 
a desidratação. Caso haja dores e febre, também pode ser receitado algum medicamento antitérmico como 
paracetamol. Em alguns casos, é necessário internação para hidratação endovenosa e nos casos graves, 
tratamento em unidade de terapia intensiva.  
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EFICÁCIA DA PLANTAÇÃO HIDROPÔNICA EM GRANDE ESCALA 

Autor(es): Érick Nunes Reis, João Vitor Fanfa, Mikael Leote 

Orientador: Elizandra Cátia Mezalira 

Instituição: Ases Educacional 

Eficácia da Plantação Hidropônica em grande escala Agricultura, Economia e Meio Ambiente Uma das 
primeiras notícias desta técnica vêm dos Sumérios, moradores da antiga Mesopotâmia, que surgiram por 
volta do quinto milênio antes de Cristo. Na região foram encontrados vestígios de poços e canais para a 
irrigação. Na plantação hidropônica, a muda, ou a semente da planta, é colocada na estrutura para que 
seja cultivada. As raízes são capazes de receber os nutrientes que estão contidos nas espumas 
encharcadas pela água. Se faltar alguma substância, caso não seja acrescentado, não terá possibilidade 
de absorção e ser usado pela planta, a planta ficará subdesenvolvida e com isso não alcançará seu pleno 
desenvolvimento. Isso será percebido diretamente nas folhas, que apresentarão problemas, 
comprometendo a produção. Um canal para cultivo é o lugar onde as raízes terão seu desenvolvimento e 
ainda por onde será levada a solução nutritiva. O reservatório é o local onde fica guardada a solução 
nutritiva que se move através das raízes. A bomba é usada para fazer o transporte da solução nutritiva de 
um lugar ao outro. Como exemplo de exportadora de produtos hidropônicos, existe a Hidropônica Schaefer 
que produz seus produtos aqui no Rio Grande do Sul. O trabalho tem o objetivo mostrar uma plantação 
menos trabalhosa e que pode ser colocada tanto no campo como em casas ou apartamentos, a água 
também pode ser usada diversas vezes de uma forma lucrativa e mais eficiente, podendo ter modelos 
compactos ou em grande escala. A principal ideia é usar um recurso simples e muito prático para ter maior 
eficácia, tanto em economia como em recursos. Também pode ser aplicado em fazendas ou em regiões 
mais afastadas, a quem não tem acesso a certas propriedades para a compra ou a coleta de água, a 
plantação é uma coisa totalmente autônoma que necessitaria de pouca mão de obra humana. Incentivar 
as pessoas a usarem mais esse mecanismo para prevenir a poluição, não só vai ajudar o meio ambiente, 
como também pode alavancar o mercado de agricultura, tendo vegetais mais apropriados para consumo, 
basicamente sem a utilização de quaisquer agrotóxicos ou mudança de gene. A construção dela é um 
processo simples de se fazer. Acredita-se que com a implantação em maior escala, no mercado de trabalho 
poderia facilitar muitos agricultores a não gastarem com agrotóxicos que fazem mal ao corpo tanto ao 
solo, isto poderia alavancar a economia em relação ao agronegócio e fará um favor ao planeta.   
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FOSSA DAS MARIANAS: PROFUNDIDADE X BIODIVERSIDADE 

Autor(es): Derick Lara Ferreira da Silva, Maria Helena Castilhos de Oliveira, Thauany Campos 
de Anunciação 

Orientador: Luciene Marques Menezes 

Coorientador(es): Greice Silveira Schulz 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Otávio Reis 

Este trabalho refere-se ao local mais profundo dos oceanos que está situado no Oceano Pacífico, a leste 
das Ilhas Marianas, na fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas denominado: “Fossa 
das Marianas”. A biodiversidade e as características da vida marinha em altas profundidades, a formação 
geológica do local, o relevo submarino, os fenômenos que nele se verificam e a poluição oceânica foi o 
que motivou os pesquisadores a realizar o presente projeto. Como problema surgiu o seguinte 
questionamento: “Como é possível existir vida marinha em altas profundidades nos oceanos?”. Os objetivos 
desse trabalho são: identificar e analisar as informações sobre as condições físicas, químicas, biológicas e 
geológicas da Fossa das Marianas; conhecer e entender a biodiversidade marinha existente nos oceanos; 
analisar a poluição oceânica na Fossa das Marianas e verificar as consequências para as espécies marinhas 
ali existentes; divulgar aspectos relevantes sobre a Fossa das Marianas através de oficinas e de forma 
digital. Compreendendo a importância dos oceanos, visto que são os locais onde a vida surgiu, há quase 
quatro bilhões de anos e cobrem quase três quartos da superfície do planeta, entende-se a necessidade 
de um estudo sobre a vida marinha e sua diversidade. Os mares e oceanos cobrem 70% do planeta e são 
90% da biosfera (GERLING, 2016). No oceano Pacífico, o mais extenso e profundo, localiza-se a maioria 
das fossas submarinas, sendo a maior delas a das Marianas (FARIA, 2019), onde vivem diferentes seres 
vivos, como peixes, invertebrados e microrganismos adaptados ao frio, escuridão, alta pressão, baixo nível 
de oxigênio ou nutrientes. Por outro lado, sua grande profundidade não foi suficiente para que o local 
ficasse de fora da rota da poluição, pois já se constataram indícios de lixo plástico em sua extensão. É de 
suma importância a conservação deste local, garantindo a riqueza das espécies e dos ecossistemas. A 
metodologia utilizada neste projeto se deu através de pesquisas em sites confiáveis, abordando a formação 
geológica do lugar, biodiversidade marinha, características dos oceanos e a poluição oceânica. Pôde-se 
realizar um questionário com 32 (trinta e duas) pessoas da comunidade escolar, com a intenção de fazer 
um diagnóstico sobre o conhecimento em relação à Fossa das Marianas. Através do questionário foi 
possível verificar que a maioria dos entrevistados não conhecia o local citado e nem sua biodiversidade. 
Foi realizada uma oficina com alunos do 3°ano (séries iniciais) para divulgar o tema de forma lúdica, por 
intermédio de um jogo de tabuleiro. Constatando ser um local desconhecido pelos entrevistados, foi criada 
uma página web que terá um perfil de enciclopédia com imagens, vídeos e informações sobre os oceanos, 
seus mistérios e desafios para a humanidade. 
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MICROSCÓPIOS CASEIROS PARA USO EM SALA DE AULA 

Autor(es): Bianca da Silva Viana, Ellen Martins Brandão, Natalie Alessio da Silva 
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Coorientador(es): Jorge Luis Machado, Leandro Rodrigues Flor 

Instituição: EMEF MATHIAS 

O microscópio óptico convencional conforme Halliday, Resnick e Krane (2014) é composto por duas lentes, 
a objetiva e a ocular, para formar uma imagem ampliada da amostra sob análise. A lente objetiva forma e 
amplia a imagem inicial, depois, esta imagem e projetada para o olho do observador pela lente ocular, com 
mais um aumento. O uso de microscópios ópticos nas escolas tropeça em determinadas questões. O uso 
desse material não apresenta um custo baixo e a sua utilização precisa de eletricidade, lâminas de 
laboratório, etc. O alvo deste projeto é criar uma maneira para elaborar de microscópios com materiais 
alternativos, sendo um meio criativo de se arranjar lentes esféricas, dispondo apenas de materiais usados, 
ou de custo mais baixo, o que propicia a elaboração e o uso do equipamento de forma mais acessível, do 
ponto de vista técnico e financeiro. O método simples de construção e a facilidade do seu manuseio 
possibilitam a aplicação do microscópio em locais com poucos recursos e também o torna de fácil 
locomoção, podendo ser utilizado em quase todos os ambientes. Esse aparelho adaptado apresenta 
somente a lente objetiva. Esse exemplar de microscópio pode ser comparado a uma lupa convencional, 
mas ele é parecido ao microscópio de Antony van Leeuwenhoek Halliday, Resnick e Krane (2014). Embora 
seja um equipamento simples, ele apresenta uma boa qualidade de imagem. Assim se cria a possibilidade 
de examinar diversas amostras. De acordo com Hecht (1991), o uso de instrumentos, como microscópios, 
na área educação, ajuda a todos os envolvidos a aproximar o aluno com a visualização de diversas 
estruturas minúsculas, aprofundando assim as suas percepções sobre diversos fenômenos. Além disso, 
para a aplicação prática desse material, foi desenvolvida pelo grupo, uma oficina prática para a aplicação 
em diferentes anos do ensino fundamental, o que pode fomentar a elaboração e a participação de alunos 
e professores em projetos interdisciplinares. Esses modelos de microscópios permitem a visualização de 
diversos materiais, tornando a aula mais agradável, o que pode despertar maior curiosidade e o interesse 
dos educandos, do que uma simples observação em fotografias de livros ou da internet (JOHN; KENNETH, 
2006). Para muitos alunos, é difícil imaginar estruturas que nunca são vistas com os próprios olhos. Eles 
não conseguem visualizar diversos detalhes que compõem os materiais expostos em aula, já com a ajuda 
desses microscópios, isso se torna possível, além disso, se cria a possibilidade de utilizar ele em outras 
áreas, não só na Física, mas na Química e na Biologia. Com a construção dos Microscópios foi possível 
visualizar alguns materiais como tecidos alguns tecidos vegetais, o projeto ainda necessita de mais tempo 
para a comparação de desempenho dos microscópios confeccionados com os microscópios convencionais 
e com posse dos resultados, poderem implantar trabalhos que possam usar esse tipo de material. 
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NÃO BASTA ESCOVAR OS DENTES PARA MANTER A HIGIENE DA BOCA: NOSSA 
ESCOVA DE DENTE NÃO PODE SER UBER DOS MICRORGANISMOS 

Autor(es): Nathuana A. B. Oliveira, Vitória Gonçalves, Vitória Silva da Silva 

Orientador: Inês Dutra Silveira 

Instituição: E M E F São Miguel Charqueadas 

Após a leitura de um texto que consta no livro didático de Ciências, foi constatado que, ao ativar a descarga 
do vaso sanitário, são dispersas bactérias do trato digestório em todo banheiro, inclusive nas escovas de 
dente. As pesquisas realizadas em sites confiáveis dão conta de que a escova de dente é conhecida desde 
1498, ano em que foi inventada. Segundo a recomendação dos dentistas, deve-se escovar os dentes pelo 
menos três vezes ao dia, com o objetivo de limpar resíduos de alimentos e remover a placa bacteriana, 
principal causadora da cárie e outras complicações. No entanto, o modo como as pessoas armazenam 
suas escovas de dente pode contribuir para a proliferação de bactérias e causar infecções. As escovas 
ficam geralmente no banheiro, que na maior parte das vezes é o ambiente mais contaminado da casa e, 
assim, fica suscetível à contaminação por essas bactérias. As doenças podem se espalhar entre os 
membros da família pelo contato entre as escovas. Quando é dada a descarga após a sua utilização, 
principalmente com a tampa aberta ou quando há frestas entre a tampa e vaso propriamente dito, ocorre 
o espalhamento de diversas gotículas contaminadas. Estas gotículas repousam sobre os móveis, paredes 
e qualquer outra coisa que esteja pouco exposta, inclusive a escova de dente. Refletindo sobre estas 
questões, este trabalho tem por objetivos: realizar experimento com cultivo de microrganismos a partir de 
escovas de dente usadas e observar no microscópio; realizar pesquisa de campo sobre o uso e 
acondicionamento das escovas de dentes na comunidade escolar do bairro; observar e analisar os 
resultados obtidos, confeccionando gráficos; realizar campanha de divulgação sobre resultados e cuidados 
com a escova de dentes; buscar soluções simples para resolver o problema. Através de campanha de 
divulgação dos resultados e análises da pesquisa de campo e dos experimentos, buscou-se informar a 
comunidade escolar sobre as formas de reduzir a contaminação das escovas. Os resultados levam a 
compreender que a escova de dentes é a maior aliada da saúde bucal, mas também pode se tornar uma 
inimiga se não for conservada adequadamente. Isso porque o instrumento se torna o ambiente ideal para 
que bactérias e fungos proliferem. Portanto, entende-se que guardar a escova dentro do armário do 
banheiro não é o mais indicado, assim como gavetas, que são lugares quentes e úmidos. Sugere-se optar 
por suportes abertos, em locais secos e ventilados longe do vaso sanitário. 
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O USO DAS TECNOLOGIAS NA INFÂNCIA 
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Orientador:  Deise Marisete dos Santos Leote 

Coorientador(es): Manuelli Cerolini Neuenfeldt 

Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental Piratini 

O uso das tecnologias veio para facilitar e redimensionar a maneira como vivemos, aprendemos e 
interagimos com as pessoas e com o mundo. No entanto, o uso excessivo de celulares, tablets, 
computadores, notebooks, vídeo games e demais aparelhos eletrônicos começa a impactar na vida das 
pessoas, às vezes de maneira negativa, afetando diretamente a vida e o comportamento das crianças. O 
interesse por esta temática se deu pela observação de que cada vez mais as pessoas trocam momentos 
de convívio com amigos e família por um tempo isolados em seus mundos digitais e que isto, principalmente 
na infância, pode afetar a saúde física e as relações interpessoais que começam a se desenvolver com 
maior intensidade nesta fase. Algumas das referências utilizadas são artigos da internet que falam sobre 
o assunto, tais como: “Psicólogos alertam para os perigos de usar muito celular na infância” e “Uso 
excessivo de telas na infância está associado a atrasos de aprendizagem nas crianças.”. Nesse sentido, o 
presente estudo busca verificar de que maneira, por quanto tempo e com qual objetivo as crianças entre 
6 e 10 anos utilizam as tecnologias no seu dia-a-dia e se o uso das tecnologias impede que façam outras 
atividades como esportes, lazer, passeios com pais, familiares e amigos, etc. Para chegarmos a analise 
dos dados e resultados, aplicamos questionários com alunos de 1º a 5º ano da Escola Piratini, 
Charqueadas/RS. Dos questionários entregues, 191 foram devolvidos respondidos. Esses questionários 
foram semiestruturados e abertos, com questões de marcar e outras em que os sujeitos deveriam 
responder. As questões de pesquisa foram: Você tem acesso a aparelhos eletrônicos? Qual equipamento 
eletrônico você mais utiliza? Quanto tempo você utiliza aparelhos eletrônicos por dia? Você pratica 
esportes? Quantas vezes por semana? Você utiliza aparelhos eletrônicos quando sai com sua família? 
Você deixa de fazer outras atividades para ficar usando aparelhos eletrônicos? O que você mais usa nos 
meios eletrônicos (jogos, redes sociais, outros)? Como resultados principais, verificamos que: o 
equipamento eletrônico mais utilizado é o celular; que a maioria das crianças entrevistadas utiliza as 
tecnologias de 1 a 2 horas por dia e a atividade mais utilizada é o jogo; metade dos entrevistados utiliza 
algum aparelho eletrônico quando sai com a família para momentos de lazer, mas não deixam de fazer 
outras atividades para ficar utilizando esses recursos; e a maioria pratica alguma atividade física 
regularmente. Também verificamos que os alunos costumam utilizar a tecnologia para pesquisas, 
conversas com amigos e familiares e jogos. Os pais entrevistados, em sua maioria, acreditam que seus 
filhos utilizam as tecnologias em excesso, mas que isso é positivo, pois se trata de um uso que traz 
informação e crescimento pessoal. 
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OS DISPOSITIVOS MÓVEIS COMO TRANSMISSORES DE PATÓGENOS 
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Instituição: Escola Estadual de Ensino Médio Visconde de Mauá 

Recentemente com a evolução tecnológica o uso de dispositivos móveis faz parte da rotina dos seres 
humanos. O objetivo desse estudo é de analisar a possível contaminação de telefones celulares como 
agente transmissor patogênico, por fungos e bactérias provenientes de seus usuários. A importância desse 
estudo é para prevenir possíveis superbactérias que podem ser transmitidas por uma incubadora de 
doenças que se movimenta com o ser humano e possivelmente é sua principal companhia do dia: o celular. 
No Brasil 92,1% do acesso da rede passou a ser realizado por dispositivos móveis e são raros os trabalhos 
que empregam o estudo sobre patógenos relacionados ao uso do celular, sendo uma vantagem para o 
meio científico o aprofundamento no estudo. Segundo estudos realizados por Tonetti foram identificados 
vinte e três mil tipos de fungos e bactérias em dispositivos móveis, sendo a grande maioria Staphylococcus 
aureus e Escherichia coli. A bactéria Staphylococcus aureus, segundo Santos pode afetar a saúde pública 
de duas formas: Infecções simples e infecções graves, esses patógenos são responsáveis pelas 
enfermidades causadas por pneumonia e meningite. Já a bactéria Escherichia coli, segundo Santos, afeta 
diretamente a microbiota intestinal, de seres humanos e animais endotérmicos. O método utilizado foi 
descrito por Ribeiro, como a técnica de cultivo de bactérias em meio de cultura de ágar sólido em placa de 
petri com semeadura de estrias. Para coleta dos materiais, utilizamos uma alça de inoculação, onde é 
coletado uma amostra do material presente no celular, posteriormente é semeado na superfície do meio 
de cultura, todos os matérias utilizados no processo são lacrados e descartáveis. Foram analisadas 58 
amostras, de colaboradores e educandos da instituição de ensino, no período entre abril de 2018 e maio 
de 2019 e realizamos uma pesquisa quantitativa referente ao uso dos dispositivos móveis em locais 
inadequados para a higiene com a comunidade escolar. Após o processo de coleta de dados, iniciamos a 
fase de conscientização do uso do celular para evitar contaminação, realizando palestras com as turmas 
de ensino fundamental e médio. Os resultados gerados é que 89% das semeaduras apresentavam 
contaminação detectável, por fungos e bactérias, as análises foram expostas aos usuários que participaram 
da pesquisa, onde observamos uma reação de apreensão referente aos resultados obtidos na 
amostragem. Já na abordagem quantitativa 78% dos entrevistados assumem que utilizam os dispositivos 
móveis em locais como banheiro e durante as refeições, fazendo assim uma contaminação cruzada, que é 
transferência direta ou indireta de microrganismos com material contaminado. Com isso, comprovou-se 
que a grande maioria os dispositivos móveis podem transmitir diversas doenças colocando em risco a 
saúde pública, revelamos um problema de saúde contemporâneo, patológico e social, assim a função do 
presente estudo é expandir cada vez mais o estado da arte para possíveis estudos científicos. 
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PLÁSTICO DE LEITE - BIOPLÁSTICO ESCOLAR 
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Toda atividade socioeconômica gera resíduos, seja no cotidiano das pessoas, no comércio ou na produção 
industrial. A geração de resíduos é algo inevitável. É possível reduzi-la, mas não evitá-la conforme 
BRASKEM. Felizmente, uma grande parcela dos resíduos gerados apresenta conteúdos materiais e 
energéticos que podem ser aproveitados gerando trabalho e renda. Do ponto de vista tecnológico, 
praticamente qualquer resíduo pode ser tratado e aproveitado em seu conteúdo material ou energético. 
Enfrenta-se, todavia, questões de interesse, oportunidade e de economia. Por vezes o tratamento dos 
resíduos não é economicamente viável, mas o interesse socioambiental aponta uma oportunidade de 
negócio a ser explorada. O leite, por exemplo, quando considerado resíduo pode ser beneficiado para a 
produção de bens de valor econômico como colas, tintas ou bioplásticos. Este estudo aborda a 
possibilidade do beneficiamento do leite não comercializado em seu período de validade (o que o 
transforma em um resíduo da indústria de laticínios) em um bem econômico com valor agregado (o plástico 
de leite) com vistas ao seu aproveitamento na confecção de artigos de artesanato. Para tanto foram 
pesquisadas baseados no trabalho de Cappelano para compreender principais rotas químicas para 
produção da caseína e analisando a viabilidade técnica para a produção do plástico de leite por mão de 
obra não especializada, neste caso, alunos da EMEF Eng. José Blaha, do município de Butiá/RS. Assim 
produzidas as peças elas foram comparadas em testes de resistência a tração, alongamento e dureza, 
com outros polímeros seguindo os estudos de Cappelano.Os resultados obtidos seguindo e metodologia 
de Luísa et al mostraram ser viável o beneficiamento do leite considerado resíduo e da produção leiteira, 
bem como a geração de trabalho e renda a partir da produção de peças de plástico de leite. Contudo, 
conforme aponta Cappelano, do ponto de vista industrial a produção da galalite não é economicamente 
sustentável em face dos baixos preços dos plásticos derivados do petróleo e da nobreza do leite como 
alimento. Todavia, a simplicidade da produção artesanal desse bioplástico a partir da caseína do leite pode 
ser uma forma de agregação de valor a um resíduo de geração constante e disposição não plenamente 
sustentável e abrir oportunidade de trabalho e renda para uma fatia da população que não tem formação 
técnica. 
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POSSO FICAR TE DEVENDO UM CENTAVO? 

Autor(es): Nicole Costa de Oliveira, Raissa Duarte da Silva 

Orientador:  Ellen Luisi Carvalho Gonçalves 

Instituição: Multieducare Sistema de Ensino LTDA 

Com a crise econômica vivenciada nesta década pelo país, as famílias tiveram que modificar seus hábitos 
de vida, enxugando a economia das residências. Muitos brasileiros ficaram desempregados, assim a renda 
e a qualidade de vida diminuíram, por esse motivo devemos observar bem onde vai cada centavo do 
orçamento. O presente estudo busca compreender o quanto acabamos perdendo em centavos no acumulo 
do tempo. A cena é extremamente comum em nosso cotidiano e muitas vezes passa despercebida, desde 
o lançamento do plano real em 1994, ocorreram modificações econômicas e após sucessivas trocas 
começou a se estabilizar uma nova economia. Nos anos 2000 aconteceu uma virada econômica com os 
programas sociais, dando maior poder de compra para população e fluxo de caixa para comerciantes, o 
que para muitos pode ser pouco se tornou uma das maiores movimentações econômicas na história do 
país. Para Araújo os fundamentos matemáticos são imprescindíveis nas diversas formações profissionais, 
assim buscamos entender como as estratégias de marketing são lançadas para atrair o consumidor, os 
chamados estabelecimento de preço único oferecem um padrão de preço previamente determinado para 
atrair o consumo. Embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não trate especificamente da questão 
referente ao troco, ele considera como prática abusiva, o comerciante não pode dar balinhas ou devolver 
menos dinheiro para o comprador, o correto é diminuir o preço do produto até que o estabelecimento 
tenha o troco. Através de uma pesquisa quantitativa buscamos entender a média perdida de valor pelo 
consumidor local, entrevistamos trinta e dois consumidores e vinte e oito estabelecimentos comerciais. 
Além de analisar sessenta e duas notas fiscais de compras das residências dos educandos de nossa escola, 
que colaboraram anotando o verdadeiro valor recebido de troco, retirando as moedas que não eram dadas. 
Analisando os resultados, os consumidores sabem da sua perda financeira e muitas vezes é oferecido 
outro tipo de troco, como bala, chicle e até mesmo caixa de fósforos. Já os comerciantes sabem da 
obrigação de dar o troco, a grande maioria alega que faz o possível para atender o consumidor da forma 
mais coerente possível. Através das análises das notas fiscais realizamos uma média de valores perdidos 
pelo consumidor. Em apenas um ano, segundo nossos cálculos, um estabelecimento comercial de pequeno 
porte da nossa cidade pode lucrar mais de trinta mil reais em centavos que deveriam ser destinados de 
troco para o consumidor. Concluímos que colocar o valor do produto de uma forma que não seja possível 
dar o troco, como por exemplo “R$ 1,99” é uma forma comum em estabelecimento comerciais e varejistas 
para se tornar mais atrativo visualmente para os clientes. Porém os consumidores acabam perdendo 
financeiramente, sendo um prejuízo em longo prazo, trazendo benefícios lucro extra para as empresas de 
nossa cidade. 
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PROJETO RÉDEAS DA VIDA 

Autor(es): Jayne da Fonseca Jorge, Rafaela Borba Antunes, Rafaela Reis Gularte 

Orientador:  Marcelo Gastoni Peretti 

Coorientador(es): Sheila Camboim Rocha 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Nicácio Machado 

Esta pesquisa é sobre os benefícios de andar e se relacionar com o cavalo melhorando a qualidade de 
vida das pessoas, o estado emocional, a circulação sanguínea, a musculatura deixando o corpo mais 
alinhado, estimulando a parte cardiopulmonar onde os pulmões e o cérebro recebem oxigênio produzindo 
novas sinapses dando uma sensação de alívio e prazer. Para quem desconhece as raízes do 
tradicionalismo, talvez fique difícil entender a relação entre o homem e seu cavalo: um não existe sem o 
outro. O cavalo teve papel central na ocupação, na formação do Estado. Somando já quase 500 anos de 
companheirismo, na guerra, no trabalho e no lazer. Levando esses dados em consideração, o objetivo do 
projeto é proporcionar a aproximação das pessoas com o cavalo promovendo a inclusão social, derrubando 
mitos e paradigmas acerca do tema. Para alcançar o objetivo proposto foi feito um levantamento 
bibliográfico, HORNE (2005), QUEIROZ (2019) e SOUZA (2019) onde conhecemos um pouco mais sobre 
a utilização e cuidados com o cavalo. Em seguida fizemos um questionário e saímos a campo para realizar 
a pesquisa com a sociedade butiaense, perguntando se tinham cavalos e sua relação com estes animais. 
Durante a pesquisa, percebemos o quanto o cavalo é importante no cotidiano do gaúcho já que grande 
parte das pessoas entrevistadas tem cavalo e se relacionam com o animal cotidianamente. Como resultado 
final do Projeto, proporcionamos oficinas na escola, apresentamos o Projeto na Feira de Ciências da Escola 
e a culminância do Projeto foi na Feira de Ciências do Município com temas como saúde, interação com o 
cavalo, incluindo os primeiros contatos de aproximação, os princípios de montaria e o manuseio final, 
promovendo novas formas de interação social, de autoconfiança e autonomia, de melhoria da autoestima 
e da autoimagem. Esperamos com este Projeto que as pessoas se permitam experimentar andar a cavalo, 
aproveitem seus benefícios e ter um animal em casa já ajuda muito. Além disso, LIMAS (2019) ressalta 
que ter um animal pode tirar a pessoa do sedentarismo e traz benefícios para a rotina de vida e 
responsabilidades. 
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QUEIMADAS DE LIXO NA VILA GARCIA - ARROIO DOS RATOS 

Autor(es): Bruno Guilherme de Matos, Hellen Zeferino Vilodre Lopes, Vitória Martins Fortes 

Orientador:  Débora Specht Tassoni 

Instituição: E.M.E.F. Anita Garibaldi 

Este trabalho nasceu da curiosidade dos alunos da escola do bairro que evidenciam queimadas diárias de 
lixo. Tem como proposta entender por que os moradores da Vila Garcia, uma área urbana, porém com 
aspecto rural, onde seus habitantes na sua maioria plantam e criam animais, utilizam o método das 
queimadas cotidianamente, mesmo existindo a lei de Crimes Ambientais, nº 9.605 de 1998 , em seu artigo 
54, descreve o crime de poluição, que consiste no ato de causar poluição, de qualquer forma, que coloque 
em risco a saúde humana ou segurança dos animais ou destrua a flora. Um exemplo clássico desse tipo 
de crime é a queimada de lixo doméstico, que emite poluição na forma de fumaça, causa risco de incêndio 
para as habitações locais, destrói a vegetação e pode causar a morte de animais que ocupem as 
redondezas. Será que a comunidade não sabe os malefícios que a queimada de lixo causa para o meio 
ambiente e a saúde? Nosso objetivo é compreender por que na Vila Garcia a prática da queimada é tão 
utilizada por seus moradores. Realizamos então, pesquisas no polo de informática da Universidade Aberta 
do Brasil – UAB sobre o assunto de queimadas de lixo, houve uma aula sobre os efeitos das queimadas 
para o meio ambiente, como efeito estufa, por exemplo e a saúde, como problemas respiratórios. A turma 
do 7º ano foi até a Secretaria do Meio Ambiente do município coletar informações sobre o evento das 
queimadas. A partir disso, começou a ser elaborado um questionário para aplicar na comunidade que é o 
nosso público alvo e dar andamento no entendimento do nosso trabalho. Participamos da Feira de Ciências 
municipal, o prefeito se interessou pelo trabalho nos convidando para uma reunião onde tivemos a ideia 
de iniciar em parceria com a escola uma coleta de lixo reciclado. A comunidade traz seu lixo para escola 
que acertou com um reciclador da vila, o mesmo faz a coleta uma vez por semana. Convidamos o Semma 
para dar uma palestra à comunidade, apresentando o projeto que a secretaria tem sobre as queimadas, 
assim como o nosso projeto sobre o bairro. Concluímos através da pesquisa que os moradores, em sua 
maioria, dizem estar cientes que não é correto queimar lixo e sabem dos malefícios das queimadas. 
Compreendem também que a prática da mesma é crime e podem ser punidos pela lei, mas mesmo assim 
continuam queimando seu lixo por uma questão cultural e de costume. A coleta de lixo para reciclagem na 
escola é uma maneira de evitar a queima e também beneficiar outras pessoas e está dando um bom 
resultado na comunidade. Contudo, acreditamos que é necessário a realização de trabalhos 
(periodicamente) de conscientização na comunidade da Vila Garcia sobre as queimadas. 
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TESTANDO A EFICIÊNCIA DE DESINFETANTES 

Autor(es): Allana Thuany Caminha dos Santos, Tatiane da Costa Castro 

Orientador:  Walter Virtuoso Junior 

Coorientador(es): Jorge Luis Machado, Leandro Rodrigues Flor 

Instituição: EMEF MARIA JOSÉ DE FREITAS 

A higienização de forma inadequada de utensílios e mãos é uma das maiores fontes de contaminação 
cruzada por meio das bactérias. Os produtos desinfetantes, foram criados com objetivo de eliminar os 
microrganismos presentes em diversos ambientes. O álcool, normalmente é recomendado para a fase de 
desinfecção de diversos locais, já que ele apresenta capacidade de eliminar microrganismos de maneira 
satisfatória, sendo tais organismos os mais comuns em processos de doenças infecciosas humanas de 
acordo com Santos et al. (2011). Achamos no comércio uma quantidade bem diversificada de produtos 
com propriedades desinfetantes, mas será que eles verdadeiramente desempenham as funções que dizem 
nos seus rótulos, visto que, os produtos de uso domésticos, por diversos motivos relacionados à sua 
comercialização, são escolhidos pelas pessoas embasadas em motivos muitas vezes subjetivos, 
desconsiderando na maioria das vezes critérios técnicos de utilização e eficiência de acordo com 
Timenetsky (1990). A não utilização de produtos de limpeza aliado a falta de hábitos de higiene permite 
que as bactérias se desenvolvam, podendo assim serem colocadas nos alimentos e em outros objetos, a 
partir de outras fontes não fecais conforme Timenetsky (1990). Os objetivos deste trabalho foram de 
desenvolver meios de cultura caseiro para cultivar bactérias e analisar a eficiência de diversos produtos 
de limpeza, utilizados em nosso cotidiano contra as bactérias, como desinfetantes e álcool gel. Para a 
confecção dos meios de cultura foram utilizados potes de plástico transparente, gelatina sem sabor e caldo 
de carne ou galinha. As divergências notadas entre os estudos que mediram a atividade de desinfetantes 
podem levar em conta muitos aspectos como os métodos usados para obter as bactérias, do tempo do 
produto em contato com as bactérias, do tipo de produto e da sua concentração utilizada no experimento, 
portanto precisa haver uma unificação desse tipo de experimento conforme os estudos de Reis et al. 
(2011) . Adotando um sistema de avaliação de eficácia, não podemos afirmar com precisão que um 
determinado produto é melhor do que outro, diante disso, o tipo de desinfetante escolhido, sua 
concentração ou diluição e tempo de atuação tem importância fundamental. Seguindo a linha de raciocínio 
do mesmo autor, considera-se um bom desinfetante aquele que na mesma concentração e no mesmo 
espaço de tempo elimina bactérias, vírus, fungos, protozoários e parasitas (REIS et al., 2011). Assim com 
os conhecimentos adquiridos sobre bactérias, foram desenvolvidos meios de cultura caseiros para o 
crescimento de bactérias, e logo em seguida se pretende testar à eficiência dos produtos de limpeza 
utilizados no nosso cotidiano para verificar se vai ocorrer ou não o crescimento de bactérias. Até o presente 
momento, foram feitos 32 meios de cultura, onde alguns não foram colocados produtos desinfetantes, 
para garantir que o meio de cultura funciona, sendo que dos meios de cultura com produtos, todos se 
demonstraram eficientes em relação ao combate as bactérias. 
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USO DA CANNABIS NA MEDICINA DO BRASIL 

Autor(es): Maria Clara de Vargas da Silva, Mell Faleiro Chiká, Sophia Dornelles Paulo 

Orientador:  Elizandra Càtia Mezalira 

Instituição: Escola técnica Dimensão 

Atualmente, discute-se com frequência no Brasil, a respeito do uso da Planta Cannabis Sativa, conhecida 
popularmente como maconha, para fins medicinais. Este trabalho tem como principal objetivo, divulgar as 
vantagens do uso da Cannabis Medicinal no Brasil, para desmistificar a sociedade do pensamento de que 
a planta só possui maus fins. O Cannabis Medicinal tem mais de cem componentes ativos com potenciais 
terapêuticos, os mais conhecidos são o THC e CBD. As substâncias existentes na planta são utilizadas nos 
medicamentos, que podem ser utilizados para o tratamento de: prisão de ventre, malária, reumatismo, 
dores crônicas, autismo, e em adultos, também atua contra espasmos e esclerose múltipla, além de estar 
em estudo, para atuar em tratamentos contra o câncer. A planta pode ser cultivada em casa, depois de 
passar por muitos processos jurídicos, e com receitas médicas e controladas. Existem realmente vários 
casos em que a planta “salvou vidas”: Aos 26 anos, Gilberto Castro, foi diagnosticado com esclerose 
múltipla, fazia inúmeros tratamentos, visitou vários especialistas, até que um deles o indicou o Cannabis 
Medicinal. O designer então resolveu lutar para conquistar o tratamento que considerava mais eficaz. 
Depois de cinco anos, três processos judiciais, polícia batendo em sua porta e muito trabalho, em abril 
deste ano, aos 45 anos, ele conseguiu o habeas corpus para plantação caseira e uso medicinal da 
substância proveniente da maconha, planta ilegal no país. As substâncias citadas anteriormente, tem as 
características: funciona como analgésico, sedativo e anticonvulsivo. Também pode ser usado no 
tratamento de doenças como esclerose múltipla, epilepsia, mal de Parkinson, esquizofrenia e dores 
crônicas(CBD).É usado como antidepressivo, estimulante de apetite e anticonvulsivo. Seu extrato tem sido 
aplicado no tratamento de mal de Parkinson, esclerose múltipla, síndrome de Tourette, asma e glaucoma 
(THC). O custo aproximado, dos medicamentos são de R$ 2.000 até R$ 20.000. Existem vários projetos 
de leis já existentes no Brasil, sobre esse tema, por exemplo: Apresentação do Projeto de Lei n. 
7270/2014, pelo Deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ), que: "Regula a produção, a industrialização e a 
comercialização de Cannabis, derivados e produtos de Cannabis, dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas, cria o Conselho Nacional de Assessoria, Pesquisa e Avaliação para as 
Políticas sobre Drogas, altera as leis 11.343, de 23 de agosto de 2006, 8.072, de 25 de julho de 1990, 
e 9.294, de 15 de julho de 1999 e dá outras providências. O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) 
apresentou, no último dia 10 de julho, um projeto de lei para a legalização da Cannabis. O texto abrange 
os âmbitos de controle, fiscalização e regulamentação, todos delegados à União, tendo como uma das 
legislações de referência a do Uruguai. Este tema já foi bastante discutido na política, mas a proposta do 
trabalho é estudar o uso da planta, através dos meios científicos, e citar os benefícios da Cannabis 
Medicinal, e como consequência, a sua legalização. 
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A HISTÓRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO XII - 
RESGATANDO VALORES 

Autor(es): Branca Brasil de Azevedo, Gabriel Castilhos Santos, Mikael Quinteiro Machado 

Orientador: José Edimilson Machado Kober 

Coorientador(es): Selcia Vanuzia Rodrigues 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pio XII 

O presente grupo de alunos realizam a investigação da História da Escola Pio XII. Também estão 
sistematizando pesquisas anteriores já realizadas sobre esta Escola. Que foi fundada 13 de abril de 1959, 
por Manoel Joaquim Rodrigues. Situada na Rua Pará no número 770. O problema desta pesquisa é; O que 
deve integrar a história da escola, quais fatos e personalidades são marcantes e por quais razões? 
Justificativa. Desde seus primórdios, a humanidade busca o autoconhecimento por meio do resgate das 
suas raízes e da sua história, pois aprender sobre o meio em que está inserido é fundamental para a 
formação do ser humano. Uma sociedade íntegra começa quando sua história é preservada e passada 
adiante. Tem por objetivos; Conhecer e entender o que aconteceu no passado da escola na qual 
estudamos. Resgatar a história da Escola. Homenagear a Escola Pio XII. Resgatar valores. A respeito dos 
trabalhos relacionados; Conhecendo a própria história, é possível desenvolver a capacidade de refletir 
sobre o meio no qual se vive, além de promover a identificação, importante característica dentro do convívio 
social. Sobre esse eixo-temático de estudo da história local, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os 
PCNS também afirmam a especificidade do conhecimento histórico, o qual é produzido e circula no espaço 
escolar, âmbito em que resulta da reelaboração de muitos saberes, constituindo o que se chama de saber 
histórico escolar. Todo projeto depende da interdisciplinaridade para obter sucesso, pois somente a união 
dos diversos saberes pode gerar informações e resultados aproveitáveis em todo âmbito escolar. O ensino 
é voltado para a compreensão do mundo que os cerca, fazendo da escola um ambiente de interação mútua 
e conhecimento amplo. O desenvolvimento; nas disciplinas de português e história os alunos 
pesquisadores elaboraram questões e entrevistaram ex-funcionários e ex-alunos da escola. Resultados 
Filmaram as entrevistas, editaram um documentário que aborda da origem da Escola até o ano de 2013. 
O presente trabalho continua até chegar aos dias de hoje e escrever e publicar um livro com a História da 
Escola. Os alunos pesquisadores estão também construindo uma cronologia com os principais fatos 
relativos à história da Escola, no entanto não está pronto, pararam em 1999. Devem continuar dos 
próximos meses até chegar aos dias de hoje. Na disciplina de artes, a professora orientou os alunos na 
construção de uma maquete representando o prédio atual da Escola. Conclusão; Resgatá-la e preservá-la 
é, portanto, um dever de todos e um exercício de cidadania. Os conhecimentos adquiridos na escola, ao 
longo do processo de formação educacional, constituem-se não apenas como ferramentas para resolver 
problemas práticos, mas, também, como propulsores do despertar da criticidade dos alunos, possibilitando 
que atuem na sociedade como cidadãos conscientes do valor social e cultural das conquistas de seu 
processo histórico. Promover a aplicação prática desses valores é, então, estratégia para o 
desenvolvimento de uma sociedade consciente do poder de cada cidadão no caminho para a 
transformação coletiva.  
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A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NAS RELAÇÕES HUMANAS 

Autor(es): Gabriel Dryszer de Carvalho, Gabriel Serpa de Campos, Joaquim Orengo 

Orientador: Rita de Cassia Luz da Rosa 

Instituição: Escola Técnica Cenecista Carolino Euzébio Nunes 

A Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos 
e técnicas que visam à resolução de problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em 
diversas áreas da pesquisa. Com base nessa premissa o presente trabalho visa compreender melhor o 
grau de influência dos recursos tecnológicos na vida das pessoas e, em suas relações interpessoais. Nota-
se que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais dependentes de tecnologias que, se por um lado 
facilitam suas vidas, podendo ser utilizadas como uma ferramenta emancipadora do ser humano, por outro 
pode trazer o risco de tornar as ações humanas, impessoais. O trabalho, através das pesquisas realizadas 
visa compreender a dimensão do tempo de uso das tecnologias, os fins e as possíveis consequências do 
uso dos recursos tecnológicos, pelas pessoas na sociedade contemporânea. O objetivo geral deste 
trabalho é compreender o grau de influência das tecnologias nas relações interpessoais. Como objetivos 
específicos pretende-se descobrir os tipos de tecnologias mais utilizadas pelas pessoas, analisar o tempo 
diário de uso dessas tecnologias e compreender os fins para os quais são utilizadas as redes sociais e a 
internet de maneira geral, por pessoas de diferentes faixas etárias. A metodologia empregada foi através 
de pesquisas realizadas com alunos e pais do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Técnica 
Cenecista Carolino Euzébio Nunes, a qual nos permitiu explorar a influência da tecnologia nas relações 
humanas. Consideramos importante esse estudo como forma de buscar melhor compreender a dimensão 
do uso das tecnologias e o quanto elas interferem nas relações ou não, bem como, as consequências do 
uso desenfreado desses recursos, em detrimento das relações interpessoais. A pesquisa questionou 
quanto tempo de uso diário que cada pessoa emprega e os tipos de tecnologias mais utilizadas, bem como 
a forma como essa comunicação se dá entre as pessoas e a finalidade das mesmas. O resultado das 
pesquisas feitas aponta que, de fato, a tecnologia facilita as relações e o progresso, quando usada de 
forma adequada, mas jamais substituirá as relações de amor, amizade, carinho, cuidado, lazer, afeto e 
convivência entre as pessoas.  
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A PARTICIPAÇÃO E A FRUSTRAÇÃO DA MULHER NA REVOLUÇÃO FRANCESA 

Autor(es): Brenda Beatriz de Oliveira, Hana da Silva Nunes, Juliana de Souza Silva 

Orientador: José Edimilson Machado Kober 

Co-orientador(es): Eliana Araújo da Silveira, Marco Aurélio Feltrin Affeldt 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pio XII 

O objetivo deste artigo é mostrar que, em decorrência da concepção do sexo feminino nos pensadores 
iluministas, a mulher francesa do século XVIII, apesar de ter participado da Revolução, não conquistou a 
cidadania política que ela almejava. As mulheres tentaram fazer-se ouvir durante a Revolução. Algumas 
através da pena ou da palavra, e a maioria com seus gritos nas tribunas da Assembleia e das sociedades 
populares, ou com suas manifestações nas ruas. O problema desta pesquisa; Por que a mulher, apesar de 
ter participado da Revolução, não conquistou a cidadania política que ela almejava? Sobre os trabalhos 
relacionados apontamos os textos “A Mulher no Pensamento dos Filósofos Iluministas” Os filósofos 
iluministas enfocam constantemente as diferenças fisiológicas e intelectuais que separam radicalmente os 
dois sexos. Para eles, homem e mulher são seres complementares, mas, nesta relação de 
complementaridade, os homens manifestam-se superiores às mulheres. Assim, no homem, domina a razão; 
na mulher, predomina o útero, que define a sua personalidade, toda a sua maneira de ser, de pensar e de 
agir. Já no segundo texto; “AS REIVINDICAÇÕES FEMININAS” As reivindicações das mulheres ao longo da 
Revolução Francesa podem ser resumidas em dois campos: direitos civis e cidadania política. Durante o 
Antigo Regime, a mulher era inteiramente tutelada, por causa da sua suposta inferioridade fisiológica, 
moral e intelectual. No terceiro texto dos trabalhos relacionados aborda; “O DIVÓRCIO E OS DIREITOS 
CIVIS” A novidade que a Revolução Francesa trouxe para as mulheres foi, sem dúvida, a introdução do 
divórcio. Foi uma consequência natural do teor iluminista da Constituição de 1791 Sobre o 
Desenvolvimento; este estudo é fundamentado em uma pesquisa bibliográfica, procurando livros na 
biblioteca da escola, no Google livros, na internet, lendo e realizando resumos. Mas também é uma 
pesquisa qualitativa. A respeito dos resultados e discussões cabe lembrar; Pressionados por vários 
segmentos da sociedade, à época da Convenção, os deputados resolveram se pronunciar sobre o direito 
de a mulher votar e ser votada pelo parlamento. Apesar da diversidade de ideologias em luta na Assembleia 
Nacional, neste ponto, cessavam as divergências. Por isso, a quase totalidade dos deputados era contra 
a concessão da cidadania política ao sexo feminino. A decisão negativa, que frustrou as mulheres, 
aconteceu em 30 de outubro de 1793. Sobre a conclusão: na realidade, elas lutaram contra dois grandes 
adversários: contra os costumes da sociedade do Antigo Regime, que as segregam no espaço privado do 
lar, e, por outro lado, contra a filosofia iluminista que ensinava a sua pretendida inferioridade física e 
intelectual em relação ao homem. Por isso, naquele contexto histórico e cultural, era praticamente 
impossível elas saírem vitoriosas. Mas, mesmo assim, tiveram o mérito de lançar em boa terra a semente 
de um porvir igualitário.  
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APRENDER É DIVERTIDO! O LÚDICO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

Autor(es): Keirrison da Silva Rodrigues, Manuela Ienczack Mallmann, Stefany Kauane Oliveira 
de Souza 

Orientador: Micheli Beatris da Rosa 

Instituição: EMEF Osvaldo Cruz 

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar na aprendizagem das crianças do 2º ano do ensino 
fundamental, da EMEF Osvaldo Cruz, município de Arroio dos Ratos/RS, no ano letivo de 2019, já que os 
alunos encontram-se em diferentes níveis de escrita, apresentando dificuldades na alfabetização. Dessa 
forma, os alunos necessitam de aulas mais atrativas para eles, através de jogos e outras atividades lúdicas, 
nas quais possam ter maior participação e envolvimento. A partir de tal necessidade, evidenciada pelos 
alunos, organizamos juntos o projeto de confecção de jogos, entre outras atividades, que trouxessem o 
lúdico para as aulas, assim, tanto alunos, como os pais e professora, contribuíram na confecção dos jogos 
pedagógicos e matemáticos com materiais diversos, a fim de que todos participassem ativamente do 
processo de alfabetização. Os pais buscaram modelos para auxiliá-los na confecção de jogos com seus 
filhos, e também buscamos referências para o embasamento teórico do trabalho, onde autores como 
Magda Soares, Ana Teberosky e Emília Ferreiro nos auxiliaram no entendimento dos diferentes níveis de 
escrita, dos métodos de alfabetização, além de estratégias para os alunos avançarem na leitura e escrita. 
No projeto, foram propostas atividades como: confecção de alfabetos móveis para a formação de palavras, 
silabários com sílabas simples e complexas, bingos, fichas de leitura, ditado ilustrado, ditado estourado, 
quadrinhas, frases enigmáticas, trava-línguas, parlendas, músicas, caça-palavras com material reciclado, 
jogos de adição e subtração, “Palavra-Secreta”, roletas silábicas com spinners (sílabas simples e 
complexas), centopéias e árvore matemática, materiais de contagem, material dourado, blocos lógicos, 
entre outros. A metodologia utilizada foi a de aulas que integram momentos de estudos individuais e 
coletivos, promovendo a interação e troca de ideias entre os alunos para a confecção e uso dos jogos em 
aula, na formação de palavras, nas atividades de leitura e escrita individual e coletiva. Utilizamos, também, 
vídeos de animações e músicas com as letras e seus sons, para que as crianças desenvolvam a consciência 
fonológica (som/percepção, oralidade). Observamos como resultado parcial uma melhora no 
comportamento dos alunos, pois demonstraram maior interesse e envolvimento nas aulas com atividades 
diversificadas, interagindo, questionando, desenvolvendo o raciocínio através de jogos e material concreto. 
Os alunos participaram das atividades com mais empenho e autonomia, onde notamos um pequeno avanço 
quanto à escrita, leitura e resolução de cálculos, mas ainda devem continuar desenvolvendo e aprimorando 
as habilidades necessárias para avançar na leitura e escrita, já que nem todos estão alfabetizados. 
Consideramos, portanto, que o lúdico é importante no desenvolvimento das crianças e em sua 
aprendizagem, pois é necessário envolvê-los nas aulas, para que sejam capazes de interagir, dialogar e 
entender o porquê aprender a ler, escrever e fazer cálculos. Entendemos a alfabetização e letramento 
matemático como a base de toda a vida acadêmica dos estudantes, e o lúdico como forma de tornar o 
conhecimento mais próximo da realidade das crianças que precisam do concreto para aprender conceitos, 
além de estimular o desenvolvimento da atenção, percepção, leitura do mundo, imaginação e criatividade 
através do mundo das palavras.  
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CARBOTOUR: ATRAÇÕES TURÍSTICAS DA REGIÃO CARBONÍFERA 

Autor(es): Enrico sperotto de Lima, Raquel Pszigodinski da Silva, Yúlia Paitax Krug 

Orientador: Mateus Henrique Schmidt 

Instituição: Escola Cenecista Carlos Maximiliano 

A região carbonífera possui uma grande riqueza histórica e muitas belezas naturais, tendo um potencial 
turístico enorme que, infelizmente, não é bem aproveitado. Pensando nisso, esse trabalho pretende 
chamar a atenção para o que nossa região tem de melhor, seja nos aspectos histórico-culturais, seja na 
questão paisagística, e criar ferramentas digitais que facilitem o acesso à informações sobre nossos pontos 
turísticos, rotas de acesso, restaurantes, hotéis e etc. Seja pela colonização açoriana, ou pelo histórico de 
mineração, nossa região tem um potencial incrível para o turismo cultural. Os centros históricos de Triunfo 
e General Câmara guardam a arquitetura e a história daqueles que colonizaram essas terras, com 
construções tombadas e a beleza característica de nosso período provincial. São Jerônimo, Arroio dos 
Ratos e Charqueadas estão ligadas à mineração de carvão que, por tanto tempo, foi a principal atividade 
econômica regional. O museu do carvão, em Arroio dos Ratos conta com um grande acervo de documentos 
sobre os mineiros e suas condições de trabalho, São Jerônimo e Charqueadas possuem museus menores, 
mas também muito interessantes de se visitar para conhecer a história de nosso chão. As festas também 
são fortes características de nossa região, como o Rodeio Internacional de Charqueadas, um dos maiores 
do estado, que conta com diversas competições artísticas e campeiras. Em São Jerônimo temos a Gincana 
Cultural, que também é uma das maiores do estado e sempre traz grandes shows artísticos no baile da 
gincana. Fora as festas e a cultura, ainda possuímos belas praias e cachoeiras, com um por do Sol belíssimo 
e inspirador. Conhecendo o potencial turístico de nossa região, esse trabalho procura organizar as 
informações sobre esses lugares, histórias e festas em um site, uma página no Facebook e Instagram, 
procurando desenvolver uma ferramenta para a promoção do turismo e a valorização de nossas riquezas 
culturais e naturais. Além da ferramenta digital foi feita uma pesquisa procurando identificar quais projetos 
turísticos existem em algumas das prefeituras da região e como são divulgados. Para isso foram 
procurados representantes do poder público em suas respectivas secretarias, aonde foram entrevistados. 
Saber aproveitar o potencial de uma região, procurando alcançar o desenvolvimento econômico e cultural, 
é fundamental para garantir à população uma boa qualidade de vida e a perspectiva de progresso e 
evolução. Com tanto à ser aproveitado, esse trabalho pretende dar luz à esse tema, esperando despertar 
a população e as instituições publicas e privadas para o debate sobre como utilizar as riquezas que nossa 
história e nossa terra nos oferecem. Este projeto pretende desenvolver um artigo sobre o tema proposto, 
dando conta de todo o processo de elaboração do trabalho, apresentando os dados colhidos em pesquisas 
e entrevistas, além de um site e páginas em redes sociais que possam ser usados para fomentar o turismo 
na região. O site trará informações sobre os pontos turísticos, hotéis, restaurantes e rotas de acesso, tudo 
divido por cidade, apresentando fotos e textos explicativos, além de direcionar o visitante para o google 
maps sempre que ele precisar saber o caminho para cada atração destacada. A página do Facebook irá 
funcionar procurando atrair público para o site e fomentando a curiosidade sobre a região. Postagens 
informativas, vídeos, curiosidades, todo o potencial de comunicação que o aplicativo oferece. O instagram 
também será uma ferramenta utilizada, sempre com novidades que possam despertar o interesse do 
público e direcioná-los ao site, aonde terão informações mais detalhadas. Este trabalho espera ajudar no 
desenvolvimento da região que, apesar de todo o potencial turístico, não possui projetos públicos que 
procurem explorar essa potencialidade ou incentivar o turismo regional.  
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DE ONDE VÊM OS CONTOS DE FADAS? 

Autor(es): João Pedro de Souza Marchant, Lucas Tavares Delavi, Tamara da Conceição 
Freitas 

Orientador: Karina da Silva Rodrigues Bettio 

Coorientador(es): Barbara Azevedo de Souza Silva, Julia Natiele de Souza Rodrigues 

Instituição: E.M.E.F. Otávio Reis 

Este trabalho apresenta as origens dos contos de fadas, histórias que foram e são presentes na infância 
de muitas crianças. Os contos de fadas surgiram de um tempo onde a maioria das pessoas se reuniam 
para ouvir histórias, pois era uma das únicas formas de distração da época. Há registros de que as histórias 
mais antigas vieram do Oriente, mas sua disseminação ocorreu na Europa, em diferentes períodos. Estes 
contos eram direcionados principalmente aos adultos, trazendo em seu contexto uma lição de vida, 
aprendizados e sonhos. Naquele tempo, as crianças eram vistas como mini adultos, pois sua vestimenta 
era a mesma de seus pais, porém em tamanho menor, também participavam da realização das tarefas 
diárias, pois não existia a visão de infância. Segundo Coelho (2003), os contos de fadas surgiram a milhões 
de anos, através da tradição oral, mais sua valorização se concretizou há alguns séculos atrás, quando os 
contos passaram a ser contados para as crianças de maneira lúdica, e nesse sentido, os contos de fadas, 
encantam e cativam as crianças e adultos até os dias de hoje. A pergunta problema que deu origem ao 
título do projeto: “Dê onde vêm os contos de fadas?”, surgiu a partir do momento em que começamos o 
trabalho com as histórias de contos de fadas, para o XI Seminário Literário da Escola. Nesta edição 
teríamos que fazer a conexão entre diferentes versões dos contos, em especial as do escritor Maurício de 
Sousa. Cada turma ficou com um título, onde foi estabelecido a história da “Chapeuzinho Vermelho” para 
a turma do segundo ano. Os objetivos deste trabalho são: Conhecer as origens dos contos de fadas, 
compreender o motivo da criação dos contos, mostrar as diferentes versões da história da “Chapeuzinho 
Vermelho” e conhecer o primeiro escritor que registrou a mesma. Como metodologias desenvolvidas no 
processo de pesquisa dos educandos está o estudo do livro Almanaque dos contos de fadas (NERY e ATIÉ, 
2013), onde foi trabalhado o surgimento dos contos, o contexto social da época e os primeiros escritores, 
a leitura de diferentes versões da história Chapeuzinho Vermelho e o filme: “Deu a Louca na Chapeuzinho”. 
O resultado deste trabalho foi bastante visível, pois se percebe que os alunos conseguiram sanar muitas 
de suas curiosidades e consequentemente, a leitura destas histórias tornou-se mais prazerosa e atrativa. 
Foi possível realizar atividades como dedoches, diferentes ilustrações e encenação da história Chapeuzinho 
Vermelho, na versão do escritor Maurício de Sousa, mostrando que podem existir diferentes adaptações 
de uma história, porém a essência sempre permanecerá.  
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DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA: AUXILIANDO EDUCADORES A DETECTAR OS 
SINTOMAS DA DEPRESSÃO 

Autor(es): Luísa Inês De Oliveira Borba, Yasmin Twardowski Prá Schreinert 

Orientador: Andressa Araujo da Silva 

Instituição: Escola Técnica Dimensão 

Este trabalho tem como tema a depressão na adolescência. Seu objetivo é elaborar um instrumento para 
auxiliar os educadores a detectarem possíveis sintomas de depressão, além de estudar a ocorrência da 
depressão entre adolescentes; elencar as possíveis causas e sintomas da doença; e contribuir para o 
debate sobre depressão e suas formas de tratamento. Os transtornos depressivos apresentam crescentes 
registros na população em geral, principalmente em adolescentes (BAHLS, 1999). Apesar de muito se falar 
sobre depressão, o interesse científico pela doença na adolescência é bastante recente, pois até a década 
de 70 acreditava-se que a ocorrência nesta faixa etária fosse rara (BAHLS, 2002; BESSEGHINI, 1997). A 
ideia para o trabalho surgiu após ser visto um vídeo que fala sobre a depressão, as suas causas, os seus 
sintomas e tratamentos. Também foi detectado o aumento recorrente da depressão nos adolescentes que 
desde dois mil e doze duplicou. E o envolvimento da escola se dá por ser um local de interesse onde o 
adolescente se encontra com seus companheiros, mas também pode ser um local de competitividade, onde 
facilmente surge o estresse (BARBOSA & LUCENA, 1995). Assim, tal pesquisa justifica-se por entender que 
a escola e os educadores são agentes importantes na detecção de possíveis sintomas da depressão e o 
problema de pesquisa é justamente como a escola pode contribuir para auxiliar na busca pelo diagnóstico 
da depressão em adolescentes. Metodologicamente, o trabalho iniciou com a revisão bibliográfica acerca 
do tema, através de pesquisas em artigos e sites científicos. Também, para auxiliar na compreensão do 
tema e criação do instrumento de auxílio aos educadores foram elaborados e aplicados questionários para 
profissionais da saúde, profissionais da educação de duas escolas, estudantes e pais. Com os resultados 
obtidos através dos questionários foram montados gráficos e relatórios que contém importantes 
informações sobre o que é a depressão; quais são seus sintomas; causas e os possíveis encaminhamentos 
e tratamentos. Até o momento, é possível considerar que as informações pesquisadas e dados coletados 
contribuem para a melhor compreensão sobre a depressão. Baseado na análise dos resultados do 
questionário, entende-se que todos os alunos sabem a definição de depressão, e que um quarto dos 
alunos sofre ou já sofreu com a doença. Em termos estatísticos, foi detectada uma maior incidência de 
sintomas da doença em adolescentes do sexo feminino, por exemplo, e tais dados vieram ao encontro da 
literatura consultada. Também, a revisão e coleta de dados estão sendo fundamental para o atual 
desenvolvimento de um instrumento que visa auxiliar educadores a reconhecer possíveis sintomas de 
depressão em adolescentes, contribuindo assim com o papel da escola na busca pela saúde mental de 
seus estudantes.  
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EMPODERAMENTO E GÊNERO: UM ESTUDO SOBRE O PERCENTUAL DE 
MULHERES JUÍZAS NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA NO BRASIL 

Autor(es): Gabriele Leal Borba, Julia dos Santos Pereira, Mariana Avila Natel de Moura 

Orientador: Marco Aurélio Feltrin Affeldt 

Coorientador(es): Maira Dorneles da Silveira 

Instituição: Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand 

No atual contexto social o papel da mulher na sociedade tem se tornado mais efetivo, no entanto não tem 
colaborado para aumentar sua importância e visibilidade. Questões como diferenças salariais, chances de 
crescimento e absorção no mercado de trabalho ainda são diferenciais entre homens e mulheres. No intuito 
de conhecer o percentual de mulheres juízas nos Tribunais de Justiça no Brasil, o estudo perpassa pela 
reflexão das diferenças de gênero no âmbito do trabalho. Questiona-se: Qual é o percentual de mulheres 
juízas no Brasil? Este trabalho se justifica por contribuir para o estado da arte em pesquisas na área das 
Ciências Humanas, uma vez que contribuirá para uma reflexão da igualdade de cargos geralmente 
ocupados por homens. Também se justifica na conscientização da sociedade de que este cargo pode ser 
bem realizado por mulheres e por homens. A pesquisa utilizou de dois momentos para a obtenção dos 
dados. Primeiro Momento: utilizou-se dados do Conselho Nacional de Justiça e textos de autores que falam 
sobre o empoderamento feminino no Brasil. Segundo Momento: questionário elaborado para a obtenção 
da ideia de empoderamento por parte das mulheres no âmbito do trabalho. O questionário foi aplicado a 
20 alunos e 20 alunas do ensino médio do Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand. Como 
referencial teórico temos que o mundo do trabalho não é unificado, homogeneizado. Segundo Bruschini 
(1994) persistem algumas continuidades que dificultam a dedicação das mulheres ao trabalho ou fazem 
delas trabalhadoras de segunda categoria, que estão em desvantagem em relação ao homem, visto que 
continuam como responsáveis pelas atividades domésticas. Como resultados: dos 18.168 magistrados no 
Brasil, 37% são mulheres, e 63% são homens. Rio de Janeiro é o estado com maior participação de juízas: 
48,6% de juízes. Rio Grande do Sul aparece em segundo lugar com 45,4% de mulheres. Sergipe está em 
terceiro lugar entre os estados com maior participação de mulheres: 45,2%. Com relação à pesquisa 
referente ao empoderamento das mulheres o resultado ficou: no gênero masculino, a maioria dos alunos 
diz que deveriam ter mais mulheres para exercer o cargo de juíza, os alunos concordam que as mulheres 
têm as mesmas capacidades de exercer o cargo de juíza como os homens, e que tanto os homens quanto 
as mulheres devem ganhar o mesmo salário. No gênero feminino, a maioria das alunas respondeu que 
deveriam ter mais mulheres exercendo o cargo de juíza, e que tanto homens quanto mulheres têm as 
mesmas capacidades para exercerem o cargo. Tem-se como conclusão que há um empoderamento por 
parte das mulheres nos cargos de juíza no Brasil, mas ainda arraigados de uma predominância masculina. 
Ainda que tenham conquistado espaço nos cargos de juíza, as mulheres estão em menor número do que 
os homens, perfazendo percentual abaixo de 50%. Em todos os Tribunais de Justiça prevalecem mais 
homens que mulheres. Apesar da existência de legislação trabalhista, o cargo de juiz exprime 
desigualdades nas relações de gênero e constrói guetos, no qual se pode dizer que há predomínio do 
sexo masculino no cargo de juiz.  
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EMPODERAMENTO FEMININO: SIM, NÓS PODEMOS! 

Autor(es): Rafaela Pinheiro Rusch, Yasmim Matuszevski Rodrigues 

Orientador: Maira Dorneles da Silveira 

Coorientador(es): Marco Aurélio Feltrin Affeldt 

Instituição: I.E.E Assis Chateaubriand 

Ao longo dos anos, as mulheres precisaram lutar para conquistar direitos concedidos socialmente aos 
homens. Essa luta originou o feminismo que vemos atualmente. No Brasil, a primeira onda feminista 
ocorreu na luta pelo direito ao voto. Passados 87 anos desse direito adquirido, as mulheres ainda precisam 
lutar por igualdade. Nessa atual luta, uma expressão tem chamado atenção: empoderamento feminino. 
Uma mulher empoderada tem autonomia, é livre de rótulos e da opressão patriarcal, tendo controle sobre 
seu corpo e sua vida. Levando em consideração a frequente luta das mulheres em busca de 
empoderamento, propôs-se esse projeto com o objetivo de mostrar essa luta e empoderar meninas de 
nossa escola. Para isso aplicou-se um questionário nas turmas de 6º à 9º ano da escola, com fotos de 
mulheres importantes ao longo da história, como Frida Kahlo, Marta, Marielle Franco, Anita Garibaldi e 
outras. De todas as mulheres elencadas na pesquisa, as que os alunos sabiam o nome eram Marielle 
Franco e Marta. Acredita-se que isso se deve ao fato de Marielle e Marta aparecerem atualmente na mídia. 
Com os resultados elaborou-se o painel intitulado “Empoderamento feminino: sim, nós podemos”, com o 
intuito de mostrar para os alunos que as mulheres podem se destacar e fazer o que quiserem. Foram 
convidadas três mulheres de Charqueadas empoderadas: Andréia Silveira (motorista), Ana Cristina de 
Paula (diretora de escola) e Neiva Amaral (professora de MuayThai) para falarem sobre suas vidas, 
profissões, dificuldades enfrentadas, empoderamento e sororidade. O público foram os alunos do ensino 
fundamental que responderam ao questionário inicial, curso normal e algumas turmas ensino médio. Esse 
trabalho mostrou-se relevante uma vez que os estudantes puderam conhecer e aprender sobre a luta das 
mulheres e tudo que elas são capazes de realizar, pois as painelistas mostraram, através do exemplo de 
suas vidas, que as mulheres podem fazer tudo o que quiserem. Após o painel, teve-se a ideia de fazer 
uma intervenção no banheiro feminino da escola, visto que as portas estavam todas pintadas com ofensas 
que as próprias meninas escreveram umas para as outras. Então, pintou-se as portas e colocou-se 
cartazes com frases de incentivo à luta feminina. Também foi disponibilizado um espaço no qual as meninas 
puderam escrever mensagens de empoderamento e sororidade. Após isso, passou-se nas turmas a fim de 
conscientizar as alunas para da ação realizada, bem como explicar o porquê foi feita. Com essas ações 
desenvolvidas pode-se perceber que muitos alunos ficaram admirados ao longo do painel, tanto com as 
profissões diferentes das painelistas, bem como com as dificuldades enfrentadas e vencidas por elas. 
Todos mostraram-se interessados, refletindo sobre o assunto. Chamou a atenção também a intervenção 
feita no banheiro, pois criou um ambiente mais agradável para as meninas, fazendo com que elas 
valorizassem e cuidassem o ambiente, evitando escrever ofensas umas às outras. Os painéis disponíveis 
para que elas escrevessem mensagens de apoio e sororidade foram utilizados, mostrando que as meninas 
podem ser empoderadas e empoderar outras.  
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ESCOLHA SEM VOLTA 

Autor(es): Guilherme Ferreira Viana, Vinícius Tubino de Moraes 

Orientador:  Marcelo Gastoni Peretti 

Instituição: Multieducare Sistemas de Ensino Ltda. 

O presente estudo refere-se a uma pesquisa acerca da dependência química na cidade de Butiá e seus 
impactos no âmbito familiar e na sociedade. Esta ação preventiva tem também como justificativa o 
diagnóstico da situação de risco da comunidade, que mostra um percentual elevado de pessoas envolvidas 
com o uso do álcool, tabaco, bem como diversas drogas ilícitas como maconha, cocaína e outras mais. 
Para combater essa problemática se faz necessário identificar o problema, conhecê-lo, apontar soluções 
e conscientizar as pessoas que drogas fazem mal, geram violência e destroem. PIRES (2010) considera a 
dependência química como um transtorno mental, além de um problema social pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), á tida como doença crônica, que atingem constantemente indivíduos que fazem uso de 
determinadas drogas. Devido a constante utilização desses tipos de drogas, o corpo humano torna-se 
cada vez mais dependente dos mesmos, tendo como consequência sintomas que afetam o sistema 
nervoso. O objetivo da pesquisa é sensibilizar a comunidade escolar a participar de ações preventivas ao 
uso de drogas lícitas e ilícitas e mobilizar a opinião pública mediante campanhas de alerta. Para atingir o 
objetivo proposto foi feito um levantamento bibliográfico MEIRELLES (1998) e TIBA (2007) onde 
conhecemos a problemática. Em seguida fizemos um questionário e saímos a campo para realizar a 
pesquisa com a sociedade. Foram oportunizadas palestras, debates, seminários, vídeos explicativos. Como 
resultado final da pesquisa, levamos um material informativo às ruas com informações relevantes a respeito 
do tema, conscientizando sobre o malefício das drogas. As análises feitas até o momento nos mostram 
que a sociedade desconhece ou ameniza os impactos que as drogas têm na sua vida e está se tornando 
um problema cada vez mais comum. Que o problema abrange também a frágil economia da cidade que 
por falta de opções de trabalho os jovens migram para estas atividades ilícitas. Grynberg e Kalina (2002) 
comentam que culturalmente vivemos em uma sociedade que por um lado promove um conjunto de normas 
bem definidas, comportamentos rigidamente moldados e dogmas incontestáveis. Por outro, ostenta uma 
política de pretensa aceitação e acolhimento de toda uma cultura de transgressão. Este tipo de dualidade 
forja profundas desorientações nos jovens, de maneira que a cada tentativa de trazer as claras suas 
expressões renovadas, levanta-se contra ele um leque de pressões e imposições. Em síntese, o problema 
existe, necessita ser combatido e com ações integradas e preventivas esperamos que as pessoas se 
tornem mais conscientes sobre os malefícios causados pelo abuso de drogas à vida humana e que devem 
sim, buscar sempre formas de melhorar a sua qualidade de vida, agindo com responsabilidade, 
preservando a nossa maior fonte de felicidade e realização: a família e a saúde.  
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LETRAMENTO: UMA JANELA PARA O MUNDO, O ESTUDO DO CASO DA OBRA DE 
CAROLINA DE JESUS 

Autor(es): Eduarda de Lima Kiefer, Sandra Vitória Souza Saldanha 

Orientador: Alysson Isaac Stumm Bentlin 

Instituição: EMEF Sete de Setembro 

A ideia do projeto veio após termos que construir, na aula de história, uma resenha crítica sobre o livro “O 
quarto de despejo: o diário de uma favelada”. Na obra verificamos um diário que relata as vivências de 
Carolina e sua luta contra a fome, a condição de mulher, o machismo, o racismo, o desemprego, a miséria 
e a educação para os seus filhos. Ainda, decorre de uma pesquisa anterior que foi sobre o longo caminho 
da legislação abolicionista no Brasil, trabalho em que fomos premiados com o primeiro lugar na 1º Mostra 
Científica da 27º CRE/RS, no ano de 2018 (marco dos 10 anos da legislação nacional de obrigatoriedade 
do estudo da cultura afrodescendente), em mostra competitiva que reunia conjuntamente ensino 
fundamental e médio. Desta pesquisa resultaram dados muito preocupantes no ensino fundamental: 
98,03% dos entrevistados não sabiam o que era legislação abolicionista, que 40% dos entrevistados não 
queriam aprender mais sobre o tema e que 30% dos entrevistados achavam que o papel da escravidão 
era irrelevante no Brasil. Como mudar esse cenário de invisibilidade do papel de negro na formação 
intelectual da identidade brasileira? Considerando essa indagação como objetivo, o nosso projeto de 
pesquisa visa combater a invisibilidade social e o desconhecimento de autores afrodescendentes no ensino 
fundamental. Nossa hipótese de trabalho seria que o letramento (Compreende-se por letramento o 
resultado da ação de ler e escrever, entendendo a linguagem como prática social (SOARES, 1996)) e o 
conhecimento da produção intelectual afrodescendente no Brasil poderia produzir uma probabilidade 
afirmativa nos estudantes, como Carolina de Jesus dizia em seu diário: “A vida é igual um livro. Só depois 
de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós quando estamos no fim da vida é que sabemos como a 
nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu 
moro” (28 de maio de 1959). Nossa metodologia foi aplicar questionários nas turmas dos quartos e nonos 
anos do ensino fundamental da manhã e da tarde da nossa escola em que avaliamos o conhecimento 
prévio de cada estudante sobre alguns temas, tais como a produção intelectual de autores 
afrodescendentes, a fome, a democracia, o racismo e o machismo. Após isso elaboramos 5 aulas com 
temas transversais sobre a obra da Carolina de Jesus, em que os estudantes do 4 ano deveriam refletir a 
partir de situações vivenciadas e ou relatadas num pequeno diário. Por fim, fizemos uma nova pesquisa 
em relação as situações vivenciadas pelos alunos com a obra. Optamos por não fazer a imersão do livro 
com as turmas dos nonos anos, pois já devidamente letrados. Concluímos ainda de forma provisória que 
o desconhecimento da produção autoral de escritores afrodescendentes reforça a invisibilidade social da 
população negra brasileira, por isso a importância do seu estudo histórico, pois os dados quantitativos e 
qualitativos ainda estão sendo analisados.  
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MAURÍCIO DE SOUSA E SUA TURMA 

Autor(es): Lavinia Oliveira dos Santos, Melissa Borges dos Santos 

Orientador: Marcia Betriz dos Santos da Silva 

Coorientador(es): Amanda Caroline Moura Almeida da Rosa, Julia Natiele de Souza Rodrigues 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Otávio Reis 

O projeto visa mostrar algumas curiosidades e aumentar o conhecimento da comunidade sobre o Maurício 
de Sousa e seus personagens, as alunas apresentarão características e curiosidades sobre os 
personagens principais contando suas histórias para responder o problema de pesquisa “Como Maurício 
de Sousa vive e cria suas histórias?“, assim elas poderão mostrar como funciona o mundo da Turma da 
Mônica e como o Maurício utilizou de seus familiares e conhecidos nas suas obras (SOUSA, 2017). O 
objetivo geral do trabalho é despertar a curiosidade, ampliando os conhecimentos referentes aos 
personagens da Turma da Mônica e ao seu criador Maurício de Sousa. O objetivo específico é conhecer e 
entender um pouco mais sobre Maurício de Sousa, este fantástico criador de personagens de quadrinhos 
mais conhecido do país, e pai da Turma da Mônica e de uma centena de outros personagens (SABEDORIA 
E CIA, 2018). O projeto ajudará a dar mais visibilidade sobre detalhes normalmente esquecidos sobre os 
personagens e algumas curiosidades. A metodologia foi feita utilizando de fontes os gibis da Turma da 
Mônica, o livro “Maurício a história que não está no gibi” e o site “Portal da Mônica”. Foram feitos trabalhos 
em sala de aula na turma do 1° ano, como por exemplo, confecção dos personagens preferidos, onde os 
alunos estudaram as obras e começaram a compreender melhor como funciona a vida e as histórias de 
Maurício, estes trabalhos serão utilizados durante a exposição do projeto como auxílio visual, assim como 
os gibis para uma melhor compreensão do trabalho. O resultado do projeto foi realizado na Mostra 
Científica Otávio Reis, onde as alunas apresentaram o trabalho e mostraram para a comunidade detalhes 
sobre as obras, falando sobre os filhos de Maurício que foram utilizados na criação dos personagens, os 
motivos do Maurício ter parado de desenhar as histórias principais, continuando apenas a desenhar as 
histórias do Horácio e a primeira animação do mesmo. O projeto teve sucesso na comunidade, pois notou-
se que havia pouquíssimo conhecimento sobre estes detalhes da vida do escritor e da própria história dos 
personagens e após a apresentação do trabalho, o público conseguiu compreender melhor de maneira 
geral a Turma da Mônica e seu criador. 
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MICRORGANISMOS: VILÕES OU MOCINHOS INSPIRADORES? 

Autor(es): Diulya Vicente Guterres Lima, Nicole Pereira Dik Lemes, Paola Carine Menezes 
Xavier 

Orientador: Ângela Schimidt Chiappetta 

Coorientador(es): Aline Dysiuta Evangelista, Inês Dutra Silveira 

Instituição: E M E F São Miguel Charqueadas 

Desde muito tempo a ciência, a arte e a linguagem são foco de estudo conjunto para grandes nomes da 
humanidade. A exemplo de Michelangelo e da Vinci para quem a arte significava o conhecimento racional 
expresso em representação gráfica com o intuito comunicativo, construiu-se o projeto microrganismos: 
vilões ou mocinhos? que objetiva conhecer a influência da arte sobre a ciência, conhecer os 
microrganismos através de pesquisa e microscopia, representar os microrganismos de forma visual na 
construção de um personagem narrativo, reconhecer a importância da vacinação para a prevenção das 
doenças, registrar, através da arte/texto o conhecimento sobre microrganismos e as vacinas e realizar 
campanha pró-vacinação na escola de forma criativa. O projeto justifica-se diante a importância da melhoria 
da interpretação e construção textual, o número grande de alunos com habilidades artísticas e que veem 
nas artes visuais uma forma de expressão social e a baixa adesão à campanha de vacinação na 
comunidade. Para tanto, o projeto inicia na disciplina de ciências com as pesquisas e observações dos 
microrganismos em aulas práticas através da observação em microscópio óptico de materiais provenientes 
das águas lênticas presentes no bairro São Miguel e cultivo de microrganismos, registrado em relatório e 
desenhos. Foram realizadas pesquisas no site do Ministério da Saúde sobre a vacinação e sua importância 
para a prevenção de doenças no território brasileiro. Em artes foram criados quatro personagens que 
poderiam levar a mensagem sobre a importância das vacinas e as reações físicas das doenças em um 
diálogo entre eles. Avança então para a disciplina de língua portuguesa que transforma esse conhecimento 
em texto narrativo com seus cinco elementos a priorizar a construção da personagem e finaliza com a 
expressão artística sob a forma de quadrinhos que multiplicará o conhecimento adquirido a todos os 
demais segmentos da comunidade escolar buscando informar sobre a prevenção de doenças através da 
vacinação. Como resultado imediato do trabalho verificou-se um maior interesse nas disciplinas em 
questão, a construção de material artístico visual e informativo com o conteúdo científico e confecção do 
material para campanha criativa de estimulo à vacinação.  
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MIGRAÇÃO: UM DIREITO HUMANO 

Autor(es): Evelyn Canova Dalmora, Maria Eduarda Pedroso, Vitória Ferreira de Oliveira 

Orientador: Mariana Aita Dadda 

Instituição: EMEF Sete de Setembro 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948, artigo XIII), diz que “todo o ser humano tem direito 
de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar”. Este parágrafo nos faz refletir sobre o 
conceito de migração, que se define por “entrada e saída de indivíduos de um lugar, em busca de melhores 
condições de vida, seja entre países ou dentro do seu próprio país”. Logicamente, ninguém migra estando 
em condições satisfatórias de vida e a história da humanidade está repleta de registros de migração, 
provando que o ato de migrar, desde os primórdios da história da humanidade, faz parte da nossa cultura. 
BÓGUS e FABIANO (2015) dizem que “o crescente aumento de imigrantes internacionais no Brasil nos 
últimos anos indica que o tema das migrações tem se tornado mais complexo e desafiador”, o que 
corrobora com a importância de tratar sobre o tema. Este trabalho visa explorar a migração recente em 
Canoas, município da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS, onde a população da cidade é 
historicamente formada por descendentes de imigrantes italianos, alemães, ucranianos e palestinos, que 
chegaram à região no início do século XX, dos quais a cidade e sua população se orgulham e celebram 
seus costumes em festas e feiras. Mas a migração que este trabalho objetiva analisar é a ocorrida a partir 
do inicio da década de 2010, onde prevalece a vinda de pessoas de países da América do Sul e da África. 
Esta migração proveniente de países subdesenvolvidos nem sempre é vista com bons olhos pelos 
Canoenses, que já protagonizaram episódios de preconceito e violência. Um exemplo disto ocorreu na 
cidade em 2015 quando um imigrante haitiano sofreu insultos num posto de gasolina onde trabalhava 
como frentista, caso que repercutiu nacionalmente. Outro objetivo é entender porque esses imigrantes 
escolheram Canoas como novo lar e porque algumas pessoas não aceitam o fato de estrangeiros 
estabelecerem-se na cidade. Além da dificuldade de adaptação ao idioma, tais imigrantes são apontados 
por parte da população como uma ameaça ao mercado de trabalho local e agravadores da falta de 
segurança, o que torna o fato de estarem longe de seu lugar e família ainda mais difíceis. Como 
metodologia, faremos uso de questionários estruturados na forma impressa e online (dados quantitativos) 
e entrevistas não diretivas (dados qualitativos) tanto para Canoenses quanto para migrantes Sul-
Americanos e Africanos, procurando assim compreender os dois lados de habitar um mesmo espaço 
urbano. Entendendo que muitas vezes o preconceito é causado pela falta de informação, também 
procuramos esclarecer e manter um diálogo contínuo com nossa comunidade escolar (EMEF Sete de 
Setembro) realizando conversas em turmas de 6º a 9º anos sobre as condições que trouxeram esses 
imigrantes para nosso convívio, sendo os alunos destas turmas multiplicadores do assunto para sua família 
e amigos. Como resultado parcial se pode constatar que muitos já mudaram sua visão a respeito e que 
estão entendendo que não estão livres de um dia querer ou precisar migrar.  



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

XIII MOCITEC 
30 e 31 de agosto de 2019 

48 

MULHERES ATENDIDAS PELA LEI MARIA DA PENHA NO QUE CONCERNE AS 
MEDIDAS PROTETIVAS 

Autor(es): Ana Julia Massena Anjolim, Luthiane de Quadros Abreu, Thais Rodrigues Paz 

Orientador: Marco Aurélio Feltrin Affeldt 

Coorientador(es): José Edimilson Machado Kober 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pio XII 

Tendo em vista a dimensão continental do Brasil, o diagnóstico da violência contra as mulheres deve passar 
necessariamente por uma análise minuciosa de como esse tipo de violência se apresenta nos diferentes 
estados e municípios que integram o nosso país. A Lei nº 11.340/2006, conhecida popularmente como 
Lei Maria da Penha, entrou em vigor em 2006, dando ao Brasil um respaldo significativo no combate à 
violência contra a mulher. E uma das formas de coibir essa violência e proteger as mulheres é assegurada 
pela norma, que é a lei, chamada de medidas protetivas. Como justificativas tem-se em alertar as mulheres 
de seus direitos. Isso deve ser reforçado na sociedade, pois muitas mulheres, um número 
consideravelmente grande em relação ao número de mulheres existentes no Brasil, sofre violência. Como 
problemas têm-se: Qual a quantidade de mulheres atendidas pela Lei Maria da Penha no Brasil no que 
concernem as medidas protetivas? E quais estados brasileiros há mais atendimento de mulheres pela Lei 
Maria da Penha nas medidas protetivas? E com objetivo geral e específico tem-se: Conhecer o número de 
mulheres atendidas pela Lei Maria da Penha no Brasil no que concerne a medida protetiva. Apontar o 
número de medidas protetivas para o atendimento das mulheres pela Lei Maria da Penha; Analisar os 
estados brasileiros que há mais medidas protetivas concedidas às mulheres. Dentro da sociedade onde 
essas mulheres residem há muitas delas que sofrem violência doméstica. Sofrem muito e muitas delas 
acabam não falando nada e deixam essa situação extremamente delicada do modo em que ela está. Porém 
se calar não é a maneira mais correta de se lidar com esse problema que aflige tantas mulheres Brasil. 
Entretanto as formas preventivas estão sendo cada vez mais reforçadas na sociedade. Ressaltar a lei e os 
direitos das mulheres é crucial para ajudar as mesmas a buscar seus direitos e alertar a sociedade para 
mostrar que de fato existem ainda mulheres que ficam caladas perante a isso (CUNHA, 2007). Como 
metodologia o trabalho utilizou-se de uma pesquisa no panorama de violência contra as mulheres no 
Brasil, indicadores nacionais, estaduais, do Senado Federal e do Observatório da Mulher contra a violência. 
Também se utilizou de textos relativos à violência contra a mulher, no Brasil. O trabalho tem como 
resultado: no Brasil foram expedidas 236. 641 medidas protetivas, medidas que estão dentro da Lei Maria 
da Penha- Lei nº 11.340/2006. No Rio Grande do Sul, em 2018, foram expedidas 38.664 medidas 
protetivas; em Minas Gerais: 27.030; Rio de Janeiro: 25.358; e os estados que registraram os menores 
índices foram: Alagoas: 48 medidas protetivas; Acre: 113 medidas; Sergipe: 447 medidas; Roraima: 925 
medidas. Conclui-se que as mulheres estão sofrendo com a violência física doméstica causando morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual e psicológico. Nesse sentido, a lei 11.340/06 veio trazer direitos em prol 
das mulheres, assegurando coibir a violência de gênero, a discriminação. Conclui-se que as medidas 
protetivas têm a finalidade proteger a mulher, prevenindo e reprimindo a violência doméstica buscando 
dar eficácia a lei 11.340/06.  
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O DESENVOLVIMENTO URBANO DE TRIUNFO  

Autor(es): Isabella Carlesso, Laura Abreu Wolff, Maria Eduarda Marcolin Batista  

Orientador: Mateus Henrique Schmidt  

Instituição: Escola Cenecista Carlos Maximiliano 

A cidade de Triunfo é uma das mais antigas do Estado. Fundada em terras que eram uma sesmaria, a 
cidade cresceu e se desenvolveu baseada na produção de leite e mandioca. Triunfo chegou a ser a maior 
produtora de leite do Rio Grande do Sul e, por muito tempo, a economia do município iria orbitar em torno 
dessa produção. Apesar de ser uma cidade tipicamente rural, Triunfo possuía uma elite abastada, que 
investia na cidade procurando renome. Exemplo disso é o Teatro União, construído em 1848, que foi um 
dos únicos existentes no estado naquele período. Até hoje os traços da colonização açoriana são 
marcantes no município, em sua igreja central e seu centro histórico. Triunfo passou por inúmeras 
mudanças quando a COPESUL, hoje BRASKEM, se instalou na cidade. Além do crescimento populacional e 
do crescimento oriundo da industrialização, o município experimentou um aumento drástico em sua receita, 
que acabou resultando na substituição da economia leiteira pelo foco industrial. Atualmente a BRASKEM é 
responsável por 95% da arrecadação triunfense e por 3,5% da estadual, um número incrivelmente alto, a 
empresa é o coração pulsante da cidade. A cidade ainda possui inúmeros projetos em planejamento ou 
execução, que visam garantir o desenvolvimento da cidade. O bairro industrial é um espaço que conta com 
infraestrutura necessária para a instalação de empresas de variados nichos, a implantação do catamarã é 
estudada para incentivar e explorar o potencial turístico da região, além das pontes que ligariam São 
Jerônimo e Triunfo ou General Câmara e Barreto, no interior da cidade. Entender o quanto esses projetos 
são viáveis ou apenas promessas no papel é fundamental para garantir que a cidade continue progredindo. 
Todas essas transformações tornaram triunfo uma cidade muito diferente do que havia sido, mas o que 
realmente mudou? Foi um processo rápido ou lento? Como o poder público espera garantir o 
desenvolvimento da cidade nos próximos anos? Essas são perguntas que esse trabalho pretende 
responder. Usando jornais e pesquisas na biblioteca municipal, se espera reconstruir a imagem do que foi 
Triunfo no passado, compreendendo sua transformação e, com base em dados do IBGE, compreender as 
diferenças que esse processo trouxe para a vida urbana e a sociedade local. Além disso, foram feitas 
entrevistas com o poder legislativo, procurando entender como estão os planos para o futuro 
desenvolvimento da cidade. Para apresentar esse projeto, será elaborado um artigo sobre o tema 
proposto. Esse trabalho pretende mostrar os dados obtidos na pesquisa e entrevistas, demonstrando o 
desenvolvimento do tema e como o grupo chegou às suas conclusões. 
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O SILÊNCIO QUE MATA - UM ALERTA SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
BUTIAENSE  

Autor(es): Nicolas Bibiano, Pablo Brasil Vieira, Yuri Sena Freitas  

Orientador: Marcelo Gastoni Peretti  

Coorientador(es): Sheila Camboim Rocha 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Nicácio Machado 

O presente estudo refere-se a uma pesquisa acerca da violência contra a mulher e seus impactos no 
âmbito familiar e na sociedade no município de Butiá. Esta ação preventiva tem como justificativa o 
diagnóstico da situação de risco da mulher em meio ao mapa da violência em nossa cidade, alertando e 
encorajando as mulheres a saírem do silêncio. A nossa cultura ainda se conforma com a discriminação da 
mulher por meio da prática, expressa ou velada, da misoginia e do patriarcalismo. Isso causa a objetificação 
da mulher, o que resulta, em casos mais graves, no feminicídio. Para combater essa problemática achamos 
necessário identificar o problema, conhecê-lo, apontar soluções e conscientizar as pessoas através da 
educação e da igualdade de gênero. Entende-se por feminicídio o homicídio praticado contra a mulher em 
decorrência do fato de ela ser mulher (misoginia e menosprezo pela condição feminina ou discriminação 
de gênero, fatores que também podem envolver violência sexual) ou em decorrência de violência 
doméstica. A lei 13.104/15, mais conhecida como Lei do Feminicídio, alterou o Código Penal brasileiro, 
incluindo como qualificador do crime de homicídio o feminicídio. Para atingir o objetivo proposto foi feito 
um levantamento bibliográfico consultando ÁVILA NETO (1994), DIMENSTEIN (2000), a Lei Maria da Penha 
(2006) E PORFÍRIO (2019) onde conhecemos a problemática. Em seguida procuramos os órgãos públicos 
responsáveis para coletar dados estatísticos. Só então, fizemos um questionário e saímos a campo para 
realizar a pesquisa com as mulheres na sociedade. As análises feitas até o momento nos mostram que a 
sociedade desconhece ou ameniza os impactos que a violência doméstica causa e está se tornando um 
problema cada vez mais comum e que a mulher tem medo e vergonha de falar sobre o assunto. Como 
resultado final da pesquisa, levamos um material informativo às ruas com informações relevantes a respeito 
do tema, conscientizando sobre as diversas formas de violência contra a mulher. Foram oportunizadas 
palestras, painéis e seminários. Chegamos à conclusão parcial que o feminicídio é a ponta do iceberg. Não 
podemos achar que a criminalização do feminicídio vai dar conta da complexidade do tema. Temos que 
olhar para baixo do iceberg e entender que ali há uma série de violências e que quando o feminicídio 
acontece é porque diversas outras medidas falharam. 
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POR QUE ELA ESTÁ CARECA?  

Autor(es): Catarina Alves Duarte Silva Bratkowski, Elias Lindner Lanzarini, Luísa Hoff da Silva 

Orientador: Ellen Luisi Carvalho Gonçalves 

Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental Venceslau Brás  

Os casos de câncer vêm aumentado em todo mundo nos últimos tempos, fatores genéticos e ambientais 
são determinantes para manifestação da doença. O presente trabalho começou com a curiosidade de 
observarmos os aspectos morfológicos da supervisora de nossa escola que novamente estava careca e 
lutava contra os efeitos do câncer de mama. Nossos objetivos são entender como o câncer age dentro do 
organismo humano e quebrar os preconceitos previamente estabelecidos pelas turmas do turno da manhã, 
já que achavam que o câncer era algo contagioso. Consideramos esse tema bastante importante, já que a 
doença é considerada crônica que persiste por um longo período e atinge muitas famílias de nossa 
sociedade. Segundo Guerra, Moura e Mendonça o câncer é um grave problema de saúde pública em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento sendo responsável por seis milhões de óbitos a cada ano. As células 
cancerígenas para Junqueira e Carneiro possuem crescimento descontrolado, esse acúmulo acaba gerando 
tumores malignos na parte afetada do corpo. Para Coelho a remissão do câncer leva um período de cinco 
anos, onde o paciente frequentemente busca consulta médicas e identifica a formação de metástases em 
outras partes do organismo. Nossa abordagem começou com uma conversa que nossa supervisora teve 
com nossas turmas do 6º e 7º ano da escola, onde ela contou sua história na luta contra o câncer. 
Buscamos entender as diferenças entre câncer e tumor e os seus efeitos no corpo humano. Realizamos 
uma pesquisa no posto de saúde do nosso bairro e descobrimos que nem todos os tratamentos contra o 
câncer são ofertados pelo sistema único de saúde (SUS) e que várias pessoas entram na justiça para 
receber os devidos medicamentos para o tratamento da doença. Dentro do conteúdo escolar, descobrimos 
que 32% dos alunos possuem casos de câncer em parentes de primeiro grau. Entendemos que tínhamos 
que fazer nossa parte como escola para auxiliar no tratamento do câncer, assim descobrimos que o 
instituto do câncer infantil recebe doações de tampinhas de garrafa para ajudar nos custos do tratamento, 
recolhemos mais de cem quilos de tampinhas em uma campanha junto com a comunidade escolar e 
pretendemos alongar a campanha para juntar lenços para mulheres que acabam perdendo o cabelo no 
tratamento. Concluímos que pequenas ações podem melhorar a qualidade de vida das pessoas em 
tratamento contra o câncer, assim cada vez mais pretendemos nos aprofundar no assunto criando 
campanhas de conscientização e arrecadação de materiais que auxiliem nas campanhas. 
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PROJETO QUITANDA: SABERES E SABORES DO CAMPO  

Autor(es): Laise Muriel Almeida Krigger, Matheus Andrades Gonçalves, Renan Silveira da Silva  

Orientador: Marcelo Gastoni Peretti 

Instituição: Escola Cenecista Carlos Maximiliano 

O projeto possui enfoque na Educação do Campo, no desenvolvimento rural com destaque para as práticas 
agroecológicas sustentáveis no interior do município de Butiá. A Escola do Campo Benjamin Constant, em 
tempos de globalização assume um importante papel para o desenvolvimento das comunidades rurais, 
pois é através de sua ação-construção educativa que as comunidades do entorno da Escola buscam uma 
maior integração social, cultural e econômica além de ser um veículo difusor de conhecimentos e saberes 
sociais. A agricultura familiar corresponde à produção agropecuária realizada por pequenos produtores 
em que o sistema agropecuário é mantido pelo núcleo familiar e, no máximo, por alguns poucos 
funcionários assalariados. Essa prática refere-se, portanto, a pequenas propriedades rurais. O objetivo da 
pesquisa é dar visibilidade ao homem e mulher do campo, aos produtos da Agricultura Familiar e promover 
o desenvolvimento rural sustentável. Para chegar aos resultados esperados foi elaborado um levantamento 
bibliográfico DAMASCENO (1993), FREIRE (1999) e GADOTTI (2000), onde conhecemos mais sobre o 
tema proposto. Em seguida fizemos um questionário e saímos a campo para realizar a pesquisa com a 
sociedade, onde perguntamos se eles tinham conhecimento de onde vinham os produtos que consumiam. 
Os resultados preliminares nos mostram que o pessoal da cidade não conhece a produção regional, o 
potencial agrário e turístico do interior do município de Butiá por isso não valoriza o que é da terra. Para 
mudar essa situação foram oportunizadas diversas ações integrando a comunidade, a escola e a cidade. 
Levamos este projeto para as escolas da cidade mostrando os produtos da Agricultura Familiar 
incentivando hábitos alimentares saudáveis, valorização do agricultor local e dos produtos da terra e 
resgate da cultura alimentar da região. Procuramos conscientizar as pessoas da cidade que agricultura 
familiar transforma os produtos, movimentando a economia local, gerando postos de trabalho, promovendo 
ocupação e inclusão social no meio rural e gerando novas alternativas econômicas e sociais com respeito 
à diversidade cultural e ambiental. Quanto mais se firma a especificidade do campo mais se afirma a 
especificidade da educação e da escola do campo permitindo um contraponto de ideias e conceitos frente 
ao cenário de globalização, das políticas neoliberais e do avanço da agricultura convencional para atender 
a lógica do capitalismo. 
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REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PRÓXIMAS À CONSTRUÇÃO DA EMEF 
OTÁVIO REIS: INCENTIVAR PARA TRANSFORMAR  

Autor(es): Enriko Medeiros Freitas, Ester Vitória de Oliveira Heberle, Rafaela Teixeira Fanfa 

Orientador: Luciene Marques Menezes 

Coorientador(es): Greice Silveira Schulz, Liete Carmo Lima de Oliveira 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Otávio Reis 

O presente projeto tem como finalidade promover a revitalização de uma área localizada no bairro Otília, 
na cidade de Charqueadas, RS. O local em questão encontra-se em torno da nova construção da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Otávio Reis, em que atualmente se destina à deposição de resíduos de 
diferentes materiais, como galhos, vidros, plástico, papelão, roupas, eletroeletrônicos, descarte de obra, 
lixo orgânico, entre outros. Segundo Santos et. al. (2017), um dos inúmeros problemas do Brasil é o 
descarte incorreto de resíduos sólidos, resultado do tempo de uso reduzido dos produtos comercializados. 
Esses dejetos nem sempre possuem um local e tratamento adequados. Diante do exposto, o objeto da 
pergunta-problema está relacionado à seguinte indagação: “De que forma é possível incentivar a 
população do Bairro Otília a diminuir ou eliminar o acúmulo de lixo urbano em terrenos abandonados?”. O 
objetivo geral desse projeto é informar a comunidade escolar sobre a importância de despoluir áreas 
usadas como “lixão” a céu aberto em locais próximos à construção da EMEF Otávio Reis. Os objetivos 
específicos são: relatar para a comunidade escolar a importância do descarte correto de lixo; conhecer a 
importância de diminuir o impacto ambiental provocado pelo descarte indevido de lixo; analisar a 
importância e os benefícios de reciclar o lixo; criar mecanismos e parcerias com a administração pública 
para a recuperação da área em questão e destacar a importância da transformação de áreas degradadas 
em local para o convívio público, como por exemplo, uma praça. Uma área degradada faz com que haja 
perda de valor econômico em sua proximidade e afasta a população de frequentá-la, por ser uma área 
vazia e insegura. Com sua restauração, agrega benefícios para a população em geral, tanto na questão 
econômica, quanto na questão social (TAKAGI, 2017). Durante o projeto, além das pesquisas realizadas 
em sites e artigos científicos, entendeu-se ser necessária uma pesquisa de comportamento em forma de 
questionário, respondida por 30 (trinta) alunos e moradores do bairro, para compreender sua relação 
com os resíduos sólidos. A maioria dos entrevistados descarta seu lixo de forma correta e estão cientes 
da importância da limpeza da área em questão. Porém, 10% dos entrevistados admitem já terem 
descartado algum tipo de resíduo nas áreas próximas à escola. Ainda, foi possível realizar uma oficina com 
os alunos do 2° ano (séries iniciais), a fim de informar sobre questões como o descarte do lixo e a 
reciclagem. Foram contatadas as Secretarias Municipais da Saúde e Meio Ambiente e de Serviços Urbanos 
para que a retirada dos resíduos fosse realizada. Com base nas informações obtidas pelos questionários 
e pelas pesquisas realizadas, formularam-se panfletos para divulgar aos moradores do bairro sobre meios 
corretos de descarte dos resíduos sólidos e o impacto que o descarte incorreto pode causar no meio 
ambiente. 
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SUICÍDIO - ELES QUEREM ACABAR COM A DOR E NÃO COM A VIDA  

Autor(es): Ana Julia de Jesus Ferraz, Sofia Saraiva Miranda, Uéslei Schardosim Ferraz 

Orientador: Rosalba Teresinha Saraiva da Silva 

Instituição: E.E.E.F. Lygia Gonçalves Motta  

O presente trabalho visa alertar a sociedade para as fragilidades emocionais que levam as pessoas a 
atentarem contra a própria vida. O comportamento suicida existe desde os tempos mais antigos, segundo 
CORREA & BARRERO, mudou apenas a forma como esse ato é encarado. Atualmente, o suicídio tem se 
tornado um fato recorrente, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, os números 
atingem cerca de 800 mil por ano, isso significa um suicídio a cada 30 segundos. TRIGUEIRO também 
ressalta a importância desse relatório da OMS, em 2013, bem como o compromisso de cada país em 
reduzir em 10% a taxa de suicídio. Devido aos números alarmantes no Brasil, que registram de 2007 a 
2016, 106.374 suicídios, o Ministério da Saúde ampliou, em 2017, Redes de atenção Psicossociais (RAPS) 
em cidades com alto índice de suicídio, deu suporte ao Centro de Valorização da Vida (CVV), disponibilizou 
o número 188, um serviço que oferece apoio emocional e de prevenção e criou o ‘Setembro amarelo’. O 
Presidente do CVV, Robert Paris, em 2017, na reportagem para a revista Galileu, afirmou que “Cerca de 
90% dos suicídios são evitáveis(...)” e é justamente dessa afirmação que surge este projeto de pesquisa, 
com o objetivo de debater e informar, conscientizando as pessoas que convivem com o suicida em 
potencial, de que é possível evitar. Através de pesquisas, entrevistas e estudos diversos, observou-se que 
o silêncio a respeito do assunto é prejudicial e na luta contra o suicídio, o mais importante é aconselhar, 
ouvir, compreender a dor que a pessoa está sentindo para , então, interferir de forma eficaz, impedindo a 
prática . Em uma primeira etapa, o trabalho conscientizou as pessoas de sua responsabilidade com o 
outro, posteriormente identificou casos na escola, que fazem parte de uma geração que sofre com a 
depressão, que expressa, por vezes, um comportamento agressivo, jovens que trazem para a realidade 
escolar um pedido de socorro, através de cortes no corpo, discursos pessimistas e o isolamento típico de 
quem já não se importa mais com a vida. A partir dessa realidade, foi criada uma semana de prevenção na 
Escola, buscando o suporte de um médico, uma enfermeira, psicólogas, orientadoras educacionais, 
voluntário da CVV, youtuber, estudantes de psicologia, famílias que sofreram a dor da perda. Foi implantado 
um cronograma com vídeos de psiquiatras , folhetos informativos, palestras, bate-papo e haverá sequência 
do diálogo com os estudantes , funcionários, professores e com a comunidade escolar, bem como a 
possibilidade de expandir para o município todo, através da divulgação do projeto nos eventos como Feira 
do livro e “Cultura às 18”, com a intenção de conscientizá-los e dar suporte para que possam salvar vidas, 
percebendo o momento de agir, ouvir, acolher, pois ,como bem esclarece o título do projeto, a pessoa 
quer acabar com a dor e não com a vida. 
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VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS NO RIO GRANDE DO SUL: UMA REALIDADE CRUEL  
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Coorientador(es): José Edimilson Machado Kober 
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A população idosa passa por um crescimento abrupto no mundo. Os idosos estão apresentando maior 
sobrevida, e estão ganhando visibilidade e tornando-se mais ativos e independentes, fato que se deve, 
sobretudo, aos avanços na saúde. A carga de limitações físicas decorrentes da senilidade, bem como os 
conflitos intergeracionais que esses indivíduos possam vivenciar, aumenta sua vulnerabilidade às 
enfermidades sociais, dentre as quais, destacam-se a violência contra os idosos. O presente trabalho 
refere-se ao conhecimento dos dados referentes à violência contra a pessoa idosa na perspectiva de quem 
pratica a violência, especificamente os motivadores da violência no estado do Rio Grande do Sul. Qual é o 
percentual de violência contra idosos? O presente estudo se justifica a sensibilizar a sociedade para o 
combate das diversas formas de violência contra a pessoa idosa. O estudo também tem o intuito de ajudar 
a informar aos órgãos públicos (autoridade policial, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do 
Idoso, Conselho Nacional do idoso) notificações de violência contra os idosos. Como objetivo geral é o de 
conhecer dados da violência contra idosos no Rio Grande do Sul. Os objetivos específicos são: analisar 
quem são os agressores que realizam a violência contra os idosos no Rio Grande do Sul; identificar os 
motivos que levam os agressores a praticarem a violência contra os idosos no Rio Grande do Sul. Tratou-
se de uma pesquisa descritiva, desenvolvida a partir das informações obtidas pelo Conselho Estadual do 
Idoso, Rio Grande do Sul e também da Fundação de Economia e Estatística (FEE). Costuma-se distinguir a 
violência contra o idoso em categorias: Violência física consiste no uso da força física com a intensão de 
causar lesão; a violência psicológica inclui ações verbais que geram angústias ou dor de ordem emocional; 
abuso financeiro refere-se à exploração ou apropriação indevida de bens do idoso. (CAMARANO, 2005). 
Os idosos constituem um grupo populacional com alta vulnerabilidade aos maus-tratos, sobretudo quando 
são mulheres solteiras, com idade avançada, com baixa escolaridade e vivem com filhos, noras e netos. 
Por esta e outras razões, como vergonha, intimidação, os idosos não relatam o abuso sofrido. Isso porque, 
na maioria dos casos, o agressor é da própria família e convive com o idoso. Tem-se como resultado: 84% 
das ocorrências são acometidas em casa; 82% tem frequência diária; 23 % das violações são do tipo 
negligência; 9% abuso financeiro; 8% violência psicológica; 50% têm 85 anos ou mais 64% são idosos 
do sexo feminino aposentadas; 27% são idosas casadas e 23% idosas viúvas; 68% são idosos do sexo 
feminino; 27% são analfabetas. Os agressores são: 58% dos agressores são filhos ou filhas; 14% são 
pessoas desempregadas; 12% são cuidadores de idosos; 11% são outras pessoas; 27% são pessoas 
casadas; 19% são pessoas solteiras. Conclui-se que a violência contra os idosos é uma realidade e que 
essa violência está ocorrendo na sua grande maioria dentro de seu lar; o agressor é um parente próximo 
e essa violência acontece com o idoso masculino quanto do sexo feminino.  
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EXTRAÇÃO DE PIGMENTOS VEGETAIS PARA PRODUÇÃO DE TINTAS ORGÂNICAS  

Autor(es): Gabrielly Silveira de Lima, Hellen Silva Almeida 

Orientador: Ellen Luisi Carvalho Gonçalves 

Instituição: Escola Estadual de Ensino Médio Visconde de Mauá 

Desde a primeira infância temos contato direto com as cores, a produção sustentável de tintas com 
pigmentos vegetais é muito baixa no Brasil sendo dificilmente encontrada no comercio popular. Já no 
aspecto ambiental, é viável que alternativas sustentáveis e atóxicas sejam criadas como medidas 
mitigadoras de impactos causadas no meio. O objetivo desse estudo é encontrar maneiras ambientalmente 
e economicamente viáveis para produção de tintas orgânicas. O número de artistas cresceu muito nos 
últimos tempos, com isso a compra de tintas para uso profissional e de recriação é um mercado que pode 
se tonar lucrativo para empreendimentos que respeitem o desenvolvimento sustentável, já que muitos 
pigmentos são tóxicos ou irritantes para pele, como por exemplo as bases de chumbo, cobalto, cádmio, 
cromo, entre outros. Apenas o uso do chumbo em tintas, no Brasil, é regulado por lei 11.762, que limita 
sua concentração a 0,06%. O combate do desperdício de alimentos é um dos focos que buscamos para 
deixar nosso estudo sustentável, no Brasil segundo Belik, Cunha e Costa um terço da comida produzida é 
jogada fora, fator que prejudica o meio ambiente. Para Philippi e Pelicioni desde meados do século XX, a 
consciência ecológica vem aumentando, ganhando apoiadores, gerando políticas públicas e leis 
ambientais. Essas normas devem ser executadas de forma auxiliar em todas as ações ecológicas evitando 
possíveis desastres. O valor da natureza é incalculável e a valorização dos recursos naturais é uma 
estratégia de defesa, segundo Mota os recursos da biodiversidade não tem preços fixados pelos mercados, 
os recursos naturais não são mercadorias, constituem-se em ativos essenciais à preservação da vida de 
todos os seres. Para desenvolver o estudo utilizamos vegetais que seriam descartados em parceria com 
empreendedores locais. Realizamos o processo de extração dos pigmentos com dois métodos: cozimento 
e trituração direta. No processo de cozimento deixamos o vegetal por aproximadamente quarenta minutos, 
no processo de trituração direta ralamos todo o vegetal, o resultado obtido nos dois processos 
denominamos de polpa. Em ambos os processos colocamos em um recipiente até atingir o ponto de 
ebulição com a mistura de cinquenta gramas de amido de milho, cem mililitros de água para cada 100 
gramas de polpa, até chegarmos nessa formulação desenvolvemos inúmeros testes. O resultado obtido é 
uma tinta ecologicamente viável com sobras alimentares de vegetais, que possui uma durabilidade de até 
dez dias, sendo conservada em temperatura de 5º Celsius. Os rejeitos desse processo foram transformados 
em massa de modelar para recreação. Com todos os nossos testes, utilizamos vários tipos de materiais 
sustentáveis para o meio ambiente e conseguimos fazer nossas tintas como queríamos, concluímos então 
que podemos criar algo inovador e ecológico que seja útil e agradável para todos que utilizarem nossas 
tintas naturais, pois elas estarão livres das toxicidades e contribuirá ao combate de desperdícios dos 
alimentos.   
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MOLUSCICIDA NATURAL (MELÃO-DE-SÃO-CAETANO)  

Autor(es): Bruno da Silva Guimarães, Lander dos Santos Moura, Luísa Pires Czeczelski 

Orientador: Juliano Pacheco  

Instituição: Escola Estadual Augusto Meyer 

O Melão-de-São-Caetano, nome científico momordica charantia, pertencente à família cucurbitaceae, é uma 
planta exótica com suas origens no Leste Asiático, chegou ao Brasil junto com os imigrantes por volta do 
final do século XIX e se popularizou bastante por mais que ainda seja desconhecido por grande parte dos 
brasileiros. Esta planta possui muitas propriedades medicinais, entre as principais estão: Antidiabético, 
anti-helmíntico, contraceptivo, antimalárico, contra dor abdominal, contra dor renal, laxante, lepra, 
pneumonia, purgativa, reumatismo, febre, sarna, etc. Além de possuir supostas proteínas anticancerígenas 
e efeito abortivo. Porém a propriedade trabalhada neste projeto é o resultado de pesquisas de estudantes 
e enfermeiros graduados da Universidade Federal do Maranhão, que testaram a atividade moluscicida 
presente nas folhas da momordica charantia, que com extratos hidrofílicos ou lipofílicos, em concentrações 
certas, durante 10 dias de extração fitoquímica, adquire-se a substância saponina que possui agentes 
moluscicidas em sua composição, podendo afastar ou exterminar espécimes pertencentes da classe dos 
gastrópodes (caracóis, caramujos, lesmas), que são um dos principais transmissores de doenças 
parasitárias, sendo uma delas a maior segunda doença parasitária do mundo (apenas atrás da malária) a 
esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, ou mal do caramujo, é uma importante doença 
no Brasil, devido ao número de vítimas. Segundo a Fundação Nacional de Saúde, estima-se que haja 200 
milhões de pessoas infectadas no mundo, enquanto outros 600 milhões encontram-se sob risco de contrair 
a doença. No Brasil a esquistossomose está presente em 19 estados, dentre eles São Paulo, e existem 
aproximadamente 26 milhões de brasileiros expostos ao risco de contaminação. Tendo como objetivo criar 
um moluscicida orgânico e natural de baixo custo que possa servir de alternativa para os moluscicidas já 
existentes, críamos, como protótipo, uma mistura do extrato das folhas da momordica charantia com água 
descloroda. Para comprovar a sua eficácia, realizamos três testes; o primeiro, sendo uma aplicação direta 
do extrato bruto (sem água) na parte superficial (concha, pele e cabeça) de um caracol comum, aplicou-
se cerca de 5 gotas, e após 30 minutos, a espécime não apresentava mais vida; o segundo teste foi uma 
aplicação na parte inferior (Glândulas, pé e acesso aos órgãos internos), apenas 1 gota foi necessária 
para uma morte quase instantânea; o terceiro teste foi uma aplicação da mistura com água em plantas de 
pequeno porte junto à caracóis criados em cativeiro pelos estudantes, a mistura com água nas proporções 
usadas não apresentava a mesma eficácia que os testes anteriores, mas ao ser aplicada em plantas 
próximas aos gastrópodes, estes buscavam se afastar das plantas, funcionando como um repelente. O 
produto criado não apresentou danos às plantas, e a duração do efeito foi de aproximadamente uma 
semana. Concluiu-se que para um melhor controle e uma total abdicação de possíveis efeitos colaterais, o 
melhor método de aplicação é seguindo o terceiro teste, evitando contatos indesejáveis do extrato com o 
ambiente. Deduzimos que estes resultados mostram com praticidade e veracidade a funcionalidade do 
produto, assim chegando mais perto de uma possível alternativa no uso de agrotóxicos. 
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A CONSTRUÇÃO E QUEDA DO MURO DE BERLIM  

Autor(es): Claudio Garcia Bariquello, Lucas Meneghetti Lopes 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

Os principais motivos para adotarmos a Guerra Fria como tema de pesquisa foram: a sua ocorrência ainda 
recente envolvendo duas superpotências (URSS e EUA), a sua importância para a atual organização do 
mundo e o motivo para optarmos pelo Muro de Berlim, como delimitação do tema, foi o seu papel central 
de divisão entre os dois sistemas econômicos que coexistiam naquela época. E então nós nos 
determinamos a olhar também ao Brasil e por fim essa equação resultou a se perguntar como a imprensa 
brasileira representou a construção e a queda do Muro de Berlim? Nosso objetivo geral é demonstrar 
como a imprensa brasileira fez para representar a construção e a queda do Muro de Berlim; e como 
objetivos específicos queremos entender como as pessoas reagiram, em específico alemães ocidentais e 
orientais, quando descobriram da queda do Muro de Berlim. A base metodológica, da nossa pesquisa, está 
fundamentada na análise de fontes primárias (imprensa da época) e secundárias (bibliografia histórica). 
Começamos realizando a leitura das fontes secundárias (VIZENTINI, DOMINGOS, QUINSANI; GONZAGA e 
LUCA) assim elaborando fichamentos sobre esses livros e artigos. Depois de termos nos apropriado desses 
estudos já realizados sobre nosso tema de pesquisa, realizamos a coleta de dados no site da Hemeroteca 
da Biblioteca Nacional e Acervo online da Folha de São Paulo. Vamos pesquisar os jornais Jornal do Brasil 
(RJ), Correio da Manhã (RJ) e Folha de São Paulo (SP) publicados nas datas de 13 de agosto de 1961 até 
20 de agosto de 1961 esse primeiro intervalo de tempo se refere aos dias onde foi encontrado matérias 
sobre a construção do Muro de Berlim e 9 de novembro de 1989 até 14 de novembro de 1989 que é 
quando encontramos as principais reportagens sobre a queda do Muro de Berlim. Contudo, no final da 
nossa pesquisa conseguimos encontrar as respostas para objetivos que foram o ponto de referência, 
assim, vimos que a imprensa brasileira representou a construção e a queda do Muro de Berlim de forma 
crônica com certa parcialidade, pois seus argumentos estavam a favor dos EUA. E a cobertura sobre a 
queda foi muito mais ampla e detalhada, o que pode ser explicado pela evolução da imprensa brasileira e 
pelo momento político vivido pelo país, logo que em 1961 o Brasil presenciava a renúncia de seu vigésimo 
segundo presidente e convivia com a desconfiança no novo presidente que havia assumido a República.   
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FAMÍLIA: UMA BUSCA PELA DIVERSIDADE  

Autor(es): Artur Joie Nunes Aguirre (Carla Samantha), Estela Silveira de Lima 

Orientador: Selma Aparecida da Silva Brenner 

Coorientador(es): José Edimilson Kober, Marco Aurélio Feltrin Affeldt  

Instituição: IEE ASSIS CHATEAUBRIAND 

O projeto “Família: uma busca pela diversidade” trata-se de um estudo que pretende analisar a realidade 
da diversidade familiar presente na escola, tendo como foco de estudo turmas do Ensino Fundamental e 
Médio de instituições públicas de Charqueadas/RS. O problema de pesquisa busca investigar como 
atualmente se configuram as famílias e como as escolas lidam com a diversidade familiar no espaço escolar. 
A diversidade familiar é uma realidade que vem se modificando ao longo dos tempos, e o conceito de 
família vem adquirindo novas dimensões, assim como configurações. Entendemos que, na escola, o estudo 
torna-se relevante a medida que tem como objetivo principal compreender como as instituições públicas 
do município de Charqueadas- RS tratam a diversidade familiar em ambiente escolar, expondo assim os 
projetos e métodos de apoio dos quais se utilizam. Visa também a propor uma reflexão sobre o tema na 
escola, trazendo mais informações a respeito do assunto, bem como sobre a realidade da Diversidade 
Familiar presente no ambiente escolar, demonstrando as possíveis dificuldades enfrentadas (ou não) por 
alunos e equipes diretivas das instituições com relação a isso. Busca-se com isso contribuir para que as 
mais diversas famílias não percam seu direito de serem reconhecidas como tal. Tendo em vista os objetivos 
propostos, a pesquisa tem abordagem quanti-qualitativa, caracterizando-se como descritiva e utiliza as 
técnicas da entrevista semiestruturada - realizada com membros das equipes diretivas- e de questionário, 
aplicado em 10 (dez) turmas de Ensino Fundamental e Médio, em 03 (três) escolas públicas de 
Charqueadas/RS, no primeiro semestre de 2019. A faixa etária dos alunos entrevistados é de 07 a 17 
anos. Como concluíram os estudiosos da família, não faz mais sentindo usar como definição de família o 
estilo “padrão” (homem e mulher). Além das famílias heteronormativas (homem e mulher), alguns 
exemplos de diversidade familiar estão presentes no estudo como: as famílias homoafetivas (casais do 
mesmo sexo), monoparentais (mães ou pais solteiros) anaparental (avós ou tios, pessoas sem 
parentesco), entre outros . Como referências citamos, além da legislação vigente , Luis Fernando Augusto, 
em “A evolução da ideia e de conceitos de famílias’’, Bateson, MC e processos normativos do contexto 
sócio-jurídico. O estudo apontou para uma predominância das famílias heteronormativas, mostrando 
expressividade para a configuração monoparental (mãe solo). Também estão presentes, em menor escala 
as famílias anaparentais (avós e tios) e monoparentais (pai solo). Quanto à forma como a escola lida com 
as transformações familiares, a pesquisa demonstrou que tratam do tema com naturalidade, buscando 
desenvolver no ambiente escolar o respeito a todos. Como ações foram citadas a própria Proposta Político 
Pedagógica das escolas, que contempla a diversidade, a formação de professores e ações que sempre 
envolvem a comunidade escolar, contemplando e valorizando as famílias independente da sua constituição. 
O Serviço de Orientação Educacional e participação em comissões específicas de combate à discriminação 
e à violência também fazem parte das ações de apoio desenvolvidas no ambiente escolar. Palestras, rodas 
de conversa, painéis de debate, projetos de pesquisa entre outras atividades são realizadas nesse sentido.   
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MUMIFICAÇÃO NO ANTIGO EGITO 

Autor(es): Danielle Castro Dutra, Gabrielle Castro Dutra, Luiza Victória de Souza Ambos 

Orientador: José Edimilson Kober 

Coorientador(es): Arlei Silvio Ferreira 

Instituição: IEE ASSIS CHATEAUBRIAND 

O presente estudo tem como objetivo esclarecer como eram preparados os corpos dos faraós, e o que 
aconteceria após a morte deles, assim como apresentar a sequência da prática da mumificação em todas 
as suas etapas. Conhecendo como os antigos egípcios realizavam o processo de mumificação é possível 
tirar lições que contribuam inclusive para atual medicina, podendo nos inspirar a aprender além da história. 
O projeto tem como problema de pesquisa investigar “o que acontecia quando um faraó morria, e como 
eram preparados os corpos após a morte no Egito? ”, e apresenta como objetivos: compreender todos os 
aspectos do processo de mumificação dos corpos; identificar as técnicas associadas à mumificação 
realizada no Egito antigo; compreender aspectos centrais da tradição religiosa; ou seja, a crença na vida 
após a morte, e por fim, compreender a importância dos rituais fúnebres para a civilização egípcia. De 
acordo com estudos realizados por Boulos (2016), quando um faraó morria acontecia a mumificação do 
seu corpo e ali ele era preparado por meio da retirada do cérebro e das vísceras, desidratação, utilização 
de ervas aromáticas e enfaixamento com tecidos de linho. Um dos pontos-chaves na religiosidade egípcia 
é que a morte era considerada não o fim da vida propriamente dita, mas apenas uma passagem para outra 
etapa. A morte era simplesmente responsável pela separação da alma de seu corpo. Mas essa separação 
estava longe de constituir o fim (Carvalho, 2019). Sobre a metodologia, trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica e explicativa que permitiu maiores conhecimentos e compreensão sobre o tema. Concluída a 
pesquisa, serão descritas as etapas do processo de mumificação que se encontram fundamentalmente 
ligadas à apresentação do corpo. Segundo o testemunho de Diodoro Siculo, historiador grego que viveu 
no século I a.C. esteve no Egito entre 60 a.C. e 57 a.C., o corpo era untado com óleos, sendo referido o 
óleo de cedro, e esfregado com mirra, canela e outras substâncias odoríferas. O corpo do defunto era 
equiparado ao corpo divino, pelo que devia possuir o «odor de um deus». O processo consistia na retirada 
do cérebro (extraídos pelas narinas), pulmões, estômago, fígado e intestinos (extraídos através de uma 
incisão realizada no abdômen). Concluímos que com o aperfeiçoamento das técnicas de mumificação foi 
surgindo a medicina no Egito antigo, contribuindo enormemente com conhecimentos dos órgãos do corpo 
humano e viabilizando a prática da medicina na antiguidade. Como forma de divulgação de nosso estudo 
será criado um blog sobre o Egito antigo, focando principalmente nos aspectos de mumificação e nas 
prováveis novas descobertas advindas do aprofundamento desta pesquisa.   
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SORORIDADE: JUNTAS SOMOS FORTES!  

Autor(es): Mariana Dulcci Chimendes Rissetti, Vitória Zimmer Linck, Yasmin Moraes Mombach 

Orientador: Lisiane Andrea Zimme 

Coorientador(es): Letícia Montes Garcia, Luciane Andressa Zimmer Linck 

Instituição: IEE Assis Chateaubriand 

Mexeu com uma mexeu com todas! Sororidade significa a união e parceria entre as mulheres para apagar 
a ideia de que nós precisamos ser rivais e competir umas com as outras. Seja na escola, no trabalho, no 
perfil do Facebook, Instagram ou outras redes sociais, ou mesmo nos relacionamentos amorosos, praticar 
a sororidade é tratar a outra como igual e com empatia entender que nada é uma competição, que 
mulheres não precisam competir entrei si, mas devem se apoiar mutuamente. Sororidade é uma dimensão 
ética, política e prática do feminismo contemporâneo. É uma experiência subjetiva entre mulheres na busca 
por relações positivas e saudáveis, na construção de alianças existencial e política com outras mulheres, 
para contribuir com a eliminação social de todas as formas de opressão e ao apoio mútuo para alcançar 
o empoderamento vital de cada mulher. A sororidade é a consciência crítica sobre a misoginia e é o esforço 
tanto pessoal quanto coletivo de destruir a mentalidade e a cultura misógina, enquanto transforma as 
relações de solidariedade entre as mulheres. (Gamba, 2009) Sororidade é apoiar e acolher em momentos 
difíceis, especialmente quando se trata de uma dor que apenas mulheres podem sentir, mesmo que não 
se conheçam ou tenham intimidade. É dar as mãos uma para a outra em união, enquanto vivemos em uma 
sociedade que ainda luta tanto para nos separar. É a união entre mulheres para buscar juntas a liberdade 
e acabar com atitudes machistas e com uma concepção patriarcal estruturante de nossa sociedade. Nas 
palavras de Tiburi (2018, p.42), “patriarcado é um sistema profundamente enraizado na cultura e nas 
instituições, o qual o feminismo busca desconstruir.” A cada dia é mais necessário que as mulheres tenham 
conhecimento da importância do apoio de umas às outras para a superação de uma sociedade 
historicamente machista e desigualmente sexista. Nas palavras de Rich (1979, p.279), “As conexões entre 
as mulheres são as mais temíveis, as mais problemáticas e as forças mais potencialmente transformadoras 
no planeta.” Desta forma o presente projeto busca empoderar e fortalecer o coletivo das mulheres através 
do debate sobre sororidade e da demonstração da importância do apoio recíproco entre elas. O tema foi 
escolhido devido a importância do assunto na sociedade atual, pois a luta contra o machismo é permanente 
e não pode ser deixada de lado. Muitas pessoas não têm conhecimento do que é a sororidade e do 
necessário engajamento coletivo entre mulheres para o apoio à luta diária por uma sociedade melhor e 
mais igualitária. Assim, o presente projeto é desenvolvido no Instituto Estadual de Educação Assis 
Chateaubriand, onde, a partir de uma pesquisa de campo realizada com alunas do ensino médio buscou-
se identificar o nível de sororidade das pesquisadas naquele ambiente escolar, formando, assim, um 
diagnóstico. A partir deste diagnóstico foram desenvolvidas ações para a divulgação da importância e 
conhecimento do conceito e prática da sororidade e as principais atitudes para combater o machismo por 
parte das próprias alunas. Dentre as ações propostas foram realizadas encontros e palestras com as 
alunas e alunos do ensino médio, onde foram debatidos o significado e a importância da sororidade, bem 
como assuntos recorrentes do nosso dia a dia e também situações de risco para as mulheres, bem como 
formas de ajuda mútua entre as mulheres. Outra ação realizada a partir do projeto foi a criação da página 
“SORORIDADE: juntas somos fortes” no Facebook, para a divulgação e engajamento de mais pessoas em 
apoio ao projeto, criando, assim, uma grande rede feminina de apoio mútuo, partindo do ambiente escolar. 
A avaliação do projeto será realizada de forma permanente, a partir dos relatos dos participantes serão 
direcionadas e dimensionadas novas ações e atividades voltadas ao público escolar.
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CAFÉ DA RELATIVIDADE: METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE FÍSICA CLÁSSICA, MODERNA E CONTEMPORÂNEA 

Autor(es): Amanda Nunes Longaray Hendler, Fernando Rosinha Nunes Filho, Osmar Cardoso 
Pereira Neto 

Orientador: Cátia Mirela de Oliveira Barcellos 

Coorientador(es): Tales Emilio Costa Amorim 

Instituição: IFSul Câmpus Camaquã 

Neste projeto o objetivo é investigar a percepção dos estudantes acerca da metodologia utilizada, que 
propõe grupos de estudo e debates relacionados à Física; tendo o intuito de despertar o interesse e 
curiosidade em estudantes e comunidade, aproximando-os da compreensão dos avanços tecnológicos; 
além de modificar a sala de aula, que mantém sua construção tradicional, que, por muitas vezes, é 
desconexa da realidade em que os mesmo estão inseridos (LENGEL, 2013). Como justificativa, tem-se a 
vontade de diversos alunos de debater temas relacionados à Física, que geralmente não são discutidos de 
forma dinâmica pelos professores em salas de aula. É fundamental ressignificar o ensino de Física, partindo 
de fascínios e curiosidades, criando condições favoráveis para o gostar e aprender (BONADIMAN e 
NONENMACHER, 2007). Além disso, estudos indicam que a forma como a disciplina de Física é tratada nas 
escolas, geralmente, não consegue refletir a sua importância e não aproveita o potencial de conhecimento 
científico existente, especialmente no que diz respeito à relação com a vida cotidiana dos estudantes e 
com as inúmeras possibilidades de serem realizadas atividades práticas. Dessa forma, apesar de sua 
relevância, é tida por grande parte dos estudantes como sendo de difícil entendimento, gerando altos 
índices de reprovação, resistência às aulas e um maior empenho para se atingir a aprovação e 
aprendizagem ((HOSOUME e KAWAMURA, 2003), (RICARDO e FREIRE, 2007), (OLIVEIRA, 2007), (PEREIRA 
e OSTERMANN, 2009)). Aplicamos, como metodologia, uma abordagem baseada no "World Café" (BROWN 
e ISAACS, 2016) e “PBL” (WALSH, 2005) (“Problem Based Learning”), que promove espaços em que o 
aluno é o centro do processo da aprendizagem. Em grupos menores, o diálogo é ferramenta fundamental, 
estimulando a liberdade dos alunos a expressarem suas ideias de forma livre e dinâmica, sem medo de 
errar. Com relação à construção do encontro, os participantes são divididos em mesas com mediadores; 
são mostradas situações motivadoras para a discussão. Os debates começam, os indivíduos são livres 
para circularem entre as mesas e falarem sobre o que lhes chamou atenção, sem fugir do tema previamente 
determinado. Dessa maneira, os participantes chegam às suas próprias conclusões sobre o assunto. Ao 
final, os estudantes escrevem um pequeno texto, livre para darem suas opiniões com relação à 
metodologia. Observa-se, com os textos, que os estudantes demonstraram-se receptivos quanto ao uso 
da metodologia como estratégia para potencializar o interesse sobre assuntos referentes à Física. “Achei 
muito bom pois promoveu discussão e interação entre as pessoas do grupo. Dessa forma o conteúdo é 
fixado de forma mais dinâmica e compreensível, saindo da clássica aula em sala de aula.”, disse um dos 
estudantes que utilizou da estratégia. Não havendo ocorrido todos os encontros planejados, nossos 
resultados parciais, de uma análise textual qualitativa, a metodologia aplicada nos encontros foi muito bem 
recebida pelos participantes, as falas são extremamente assertivas para com a atividade proposta. 
Resultados refletem que a linguagem entre os estudantes com os estudantes pode ser mais efetiva do que 
aquela utilizada apenas pelo professor.   
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OFICINAS LÚDICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 
COMPUTACIONAL 

Autor(es): Leonardo Leites, Richard William Pott Espíndola, Vithória da Silveira Batista 

Orientador: Anelise Lemke Kologeski 

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do do Rio Grande do Sul - 
Campus Osório 

Este trabalho relata a prática de uma experiência com oficinas lúdicas, envolvendo dinâmicas com jogos 
de tabuleiro e recursos digitais, para a abordagem de conteúdos que envolvam pensamento computacional 
e raciocínio lógico em sala de aula, tendo como público-alvo alunos das séries finais do Ensino 
Fundamental. Tais áreas foram escolhidas justamente por fazerem parte da formação humana, auxiliando 
os participantes na resolução de problemas do dia-a-dia. Através desta abordagem, busca-se um maior 
aprimoramento do aprendizado para os alunos, promovendo a inclusão digital na comunidade, oferecendo-
lhes um maior contato com plataformas digitais e atividades que abordam conceitos do Pensamento 
Computacional. O principal problema que justifica a necessidade de melhorias na educação básica é 
apresentado através dos dados divulgados no ano de 2018 pelo Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB), obtidos através da Prova Brasil, realizada pelo Governo Federal, que visa analisar a 
qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro. Nenhuma nenhuma das 3 últimas 
edições da prova conseguiu atingir a meta nacional esperada. Exercendo o conhecimento adquirido em 
aula e aplicando as atividades planejadas, os bolsistas do projeto oferecem aos participantes dois 
encontros de aproximadamente quatro horas, divididos em oficinas offline e online. No primeiro encontro 
é aplicada a oficina offline, onde são trabalhadas atividades simples que estimulam o raciocínio lógico e o 
pensamento computacional sem a necessidade de recursos tecnológicos, utilizando apenas papel impresso 
e lápis para as tarefas. São utilizadas as atividades “Programação em papel Quadriculado” e 
“Estacionamento Algorítmico”. O segundo encontro é preferencialmente realizado em nossa instituição de 
ensino, utilizando um laboratório de Informática, ou na escola convidada caso ela prefira e tenha o suporte 
necessário. Neste encontro, as atividades realizadas utilizam os jogos digitais interativos e atrativos aos 
estudantes, disponíveis na plataforma Code.org baseados em noções básicas de Programação, como por 
exemplo, condicionais e laços de repetições. O objetivo é atribuir ao aluno uma tarefa, com obstáculos que 
possam atrapalhar ou dificultar sua conclusão em um determinado cenário de jogo, usando personagens 
amplamente conhecidos pelo público jovem. Além disso, os participantes são estimulados a utilizar o 
mínimo de comandos possíveis, limitando a quantidade de ações para concluir a tarefa, obtendo um 
algoritmo otimizado, com um melhor aproveitamento. Para mensurar o aprendizado dos participantes, é 
realizado um teste antes e outro depois da execução das atividades, para cada uma das oficinas, composto 
por cinco questões relacionadas aos conteúdos abordados, pelo tempo máximo de 10 a 15 minutos. As 
questões para ambos os testes são idênticas, a fim de permitir uma comparação justa entre o antes e o 
depois. Os resultados obtidos mostram melhorias na compreensão de enunciados de aproximadamente 
35%. Assim, observamos que o principal objetivo foi atendido de forma satisfatória, contribuindo para um 
melhor rendimento dos participantes. Esta experiência mostrou o quão gratificante pode ser o 
desenvolvimento de projetos e/ou pesquisas que causam melhorias na educação e estimula o 
aperfeiçoamento e o planejamento de projetos futuros para atender cada vez mais escolas e indivíduos.   



Ensino Médio Integrado / Técnico de Nível Médio: Ciências Exatas e Biológicas 

XIII MOCITEC 
30 e 31 de agosto de 2019 

67 

SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA: SANANDO DÚVIDAS COM TECNOLOGIA E 
AUTOCONHECIMENTO 

Autor(es): Beatriz de Oliveira Ernesto, Natália Flores de Paula  

Orientador: Josué Michels 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

Mesmo com o nicho de informações e fontes de pesquisa disponíveis atualmente, é perceptível que os 
temas como ciclo menstrual, gravidez, métodos contraceptivos e sexo ainda geram muitas dúvidas, 
principalmente em adolescentes do sexo feminino. A partir disso, o seguinte problema de pesquisa pode 
ser elaborado: como promover e facilitar o acesso à informação sobre os temas acima mencionados? 
Nesse sentido, o projeto tem dois objetivos. O primeiro consiste em identificar as principais dúvidas e 
curiosidades das adolescentes da faixa etária entre 14 e 18 anos a respeito dos temas relacionados à 
sexualidade, a fim de descobrir a relevância, a necessidade e o grau de conhecimento desses temas para 
esse público. O segundo objetivo consiste na coleta de dados para elaboração de um futuro aplicativo 
voltado para o público feminino, o qual irá disponibilizar informações de forma interativa e responderá as 
principais dúvidas das adolescentes. Tendo as dúvidas sanadas, as jovens mulheres terão um 
conhecimento mais abrangente sobre o próprio corpo e isso trará inúmeros benefícios, tais como: 
identificar e prevenir o contágio de DST ou de doenças no aparelho reprodutor feminino; evitar gravidez 
precoce ou indesejada e promover o autoconhecimento. Para melhor entendimento dos temas que são 
objetos da pesquisa, buscamos conhecer profundamente a parte biológica de cada um dos tópicos. Para 
conhecer melhor cada uma das fases do ciclo menstrual, para entender quais os efeitos de cada um dos 
métodos contraceptivos e demais tópicos já citados, consultamos REECE et al.. Percebemos a necessidade 
de debater sexualidade na adolescência e os perigos e conflitos que a falta de conhecimento pode gerar 
nessa fase através de MULLER. Por fim, definimos a utilização do modelo conceitual exploração e pesquisa, 
como forma de desenvolvimento do design do futuro aplicativo a partir de ROGERS et al.. A coleta de dados 
foi feita a partir de grupos focais. Foram organizados debates baseados na comunicação e interação das 
participantes, reunindo informações detalhadas sobre os tópicos da pesquisa. Os temas sobre sexualidade 
feminina foram propostos pelas moderadoras, as mesmas são as autoras do projeto; de forma que 
respondessem os objetivos inicias da pesquisa. Os participantes expuseram suas opiniões e conhecimentos 
sobre os temas, os quais foram utilizados como dados que puderam ser analisados e interpretados. Foram 
realizados dois encontros com dois grupos compostos por estudantes de escolas de ensino médio da 
cidade de Charqueadas. No primeiro encontro foram expostos para debate os tópicos: ciclo menstrual e 
métodos contraceptivos; já no segundo encontro foram realizados debates sobre sexo e gravidez. As 
participantes contribuíram para que percebêssemos os temas mais relevantes na rotina das adolescentes, 
em quais desses temas elas menos possuem informações e quais são as dúvidas delas. Com a análise 
desses grupos focais percebemos enorme insegurança e falta de informações confiáveis e acessíveis, além 
de notarmos um padrão nas experiências das adolescentes quando se trata da busca por conhecimento 
sobre sexualidade e dessa forma, encontramos uma das opções de como expor essas informações dentro 
de um aplicativo. 
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GUERRA FRIA: A CHEGADA DO HOMEM NA LUA  

Autor(es): Ana Vitória Göcthel Silveira, Luca Pires Soares, Luísa dos Santos da Silva 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Câmpus Charqueadas 

Fora definido como tema a “Guerra Fria”, em razão desta guerra ter algo que a diferencia das outras 
guerras dos Século XX, diferença essa que está relacionada diretamente com a Corrida Espacial; as 
doutrinas, acordos, propósitos, alianças, fundações e leis criadas em razão das bombas nucleares. 
Fazendo com que todos passassem a temer cada vez mais a possibilidade de uma guerra nuclear, pois as 
disputas iam ser decididas através da evolução tecnológica dos Estados Unidos e da União Soviética. A 
chegada do homem na lua durante a Corrida Espacial é um dos motivos pelos quais a Guerra Fria é 
lembrada até hoje. A União Soviética liderou a disputa espacial até o dia 20 de julho de 1969, data 
autografada pela chegada do primeiro homem na Lua, sendo ele o astronauta norte-americano Neil 
Armstrong.Dada a importância deste acontecimento em que o ser humano pisou em solo lunar pela 
primeira vez, delimitamos nosso tema em A chegada do homem na Lua, acontecimento que completa 50 
anos em 2019. Em razão disso, nosso problema de pesquisa consiste em investigar como a imprensa 
brasileira representou a chegada do homem na Lua? Como objetivo geral pretendemos compreender a 
visão dos brasileiros através da principal mídia da época; e como objetivos específicos queremos analisar 
a importância do evento dentro dos quadros da Guerra Fria e entender como a Guerra Fria se tornou 
importante para o século XX e analisar quais foram às repercussões causadas pela chegada do homem na 
lua. Nossa metodologia foi feita com base na análise de fontes primárias e secundárias., assim, para nos 
introduzirmos sobre o assunto utilizamos como fonte secundária os livros “A História dos Estados Unidos”, 
“A Prova dos 9” e “O Século XX: O Tempo das Crises” para a melhor compreensão da época e dos conflitos 
que circundavam os países envolvidos. Logo após isso, utilizamos certos periódicos da Hemeroteca da 
Biblioteca Nacional para compreender melhor o nosso problema de pesquisa, os periódicos utilizados 
foram o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil. Através destes jornais pudemos concluir que a Guerra Fria 
foi importante para o desenvolvimento mundial ideológico, tecnológico e que estes desenvolvimentos 
repercutiram também em outras áreas como a econômica, industrial e medicinal, não só do século XX mas 
até hoje. Isto pois, o status de prestígio e reconhecimento mundial de grande potência, adquirido pelo 
ganhador da Guerra Fria, prevalece e influencia o mundo até hoje. Pudemos concluir também que a Guerra 
Fria teve grande repercussão entre os brasileiros, que acompanhavam as descrições detalhadas dadas 
pelos jornais sobre as notícias desta guerra e principalmente da conquista do homem sobre a lua. E a 
principal conclusão e característica da importância do estudo da Guerra Fria se é dado pela prevenção de 
uma muito temida disputa nuclear, que fora substituída por uma fria guerra de conflitos indiretos e 
principalmente tecnológicos.   
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A CRISE DOS MÍSSEIS NA IMPRENSA BRASILEIRA 

Autor(es): Jeniffer Faleiro Soares, Luiza Rodrigues da Silva 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: Instituto federal de educação, ciência e tecnologia sul-rio-grandense Câmpus 
Charqueadas 

Nossa pesquisa aborda a Crise dos Mísseis ocorrida na Guerra Fria em outubro de 1962. Optamos por 
este tema porque em nosso ensino fundamental não tivemos muito conhecimento sobre a Crise dos 
Mísseis, e isso nos deixou ainda muito curiosas. Gostaríamos de saber a verdadeira história sobre o 
ocorrido e suas consequências. Buscamos desta maneira então, como problema de pesquisa, pesquisar 
em fontes primárias como a imprensa brasileira representou a Crise dos Mísseis? Nosso objetivo geral é 
perceber de que forma os jornais da época retrataram o ocorrido e como objetivos específicos investigar 
o acontecimento de maneira profunda e específica e demonstrar as ações que levaram a conclusão da 
Crise dos Mísseis. Em termos metodológicos, nossa pesquisa está fundamentada na análise de fontes 
primárias, Jornal do Brasil (RJ) e jornal Correio da Manhã (RJ), e secundárias (DOMINGOS, 2010; 
DOMINGOS, 2013; KONRAD, 2010; VIZENTINI, 2003). Começamos realizando a leitura das fontes 
secundárias e elaborando fichamentos sobre esses livros e artigos. Depois de termos nos apropriado 
desses estudos já realizados sobre nosso tema de pesquisa, realizamos a coleta de dados no site da 
Hemeroteca da Biblioteca Nacional: pesquisamos os Jornais Correio da Manhã e Jornal do Brasil, publicados 
no ano de 1962. Conseguimos analisar com esta pesquisa, através de uma leitura e análise atenta das 
fontes, que a imprensa brasileira da época não tratou com profundidade o que havia acontecido – embora 
o episódio tenha sido muito citado. Concluímos que foi de grande importância o conhecimento que 
obtivemos ao realizar esta pesquisa, despertando e aprofundando nosso interesse ao assunto. Nos dias 
atuais, podemos perceber que se realmente tivesse ocorrido o lançamento de mísseis, seríamos sim 
afetados, e isso traria prejuízos para grande parte do mundo.   
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A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO SOVIÉTICA NA IMPRENSA BRASILEIRA 

Autor(es): Hernani Santos de Oliveira 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense - Câmpus 
Charqueadas 

O fim dos 69 anos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) nunca esteve tão iminente quanto 
na década de 1990. Não é à toa que em 26 de dezembro de 1991, no Kremlin em Moscou, a bandeira da 
União Soviética descia do mastro principal e dava lugar à bandeira da Rússia como consequência da 
declaração n°142-H do então Soviete-Supremo da União Soviética, Mikhail Gorbachev, o último de sua 
história. Isso simbolizava ao mundo o fim: o fim dos anos gélidos da Guerra Fria, o fim de uma nação já 
desgastada econômica e politicamente e, principalmente, o fim da história de uma nação. A perestroika, 
lançada por Gorbachev, não foi uma das melhores medidas que tomou enquanto Soviete-Supremo. Apesar 
da medida dar uma maior abertura para a população, tirando o foco do Estado, havia quem discordasse 
da medida. Para Segrillo “não seria exagero afirmar que o desencadeamento, o desenrolar e desenlace 
dessa reestruturação soviética a partir de meados da década de 80 equivaleu a um furacão político, social 
e econômico.” Essa reestruturação lidava com problemas estruturais que Reis Filho apresenta como sendo 
desperdícios colossais, excessivo centralismo, critérios de avaliação exclusivamente quantitativistas, 
privilégios inconcebíveis e negligência às demandas sociais. Em razão disso, nosso problema de pesquisa 
consiste em investigar como a imprensa brasileira repercutiu a dissolução da União Soviética? Com isto em 
mente, adota-se, então, como objetivo geral apresentar como a imprensa representou a dissolução da 
União Soviética; como objetivos específicos, buscamos relacionar o fim da União Soviética com o fim da 
Guerra Fria, bem como busco apresentar as possíveis condições que levaram a dissolução da União 
Soviética. Como hipótese, elencamos a ideia que a imprensa deu uma grande cobertura jornalística do 
ocorrido. Quanto a metodologia deste projeto, iniciaremos fazendo a pesquisa com o fichamento da 
bibliografia sobre a Guerra Fria e sobre a União Soviética seguido de uma leitura intensiva e um fichamento 
das fontes primárias (jornais). Após essa etapa, faz-se a análise da documentação primária com a 
documentação bibliográfica onde, para fontes primárias, foram escolhidos os jornais O Estado de São 
Paulo e a Folha de São Paulo. Neste contexto, é valido ressaltar que ambos os jornais foram escolhidos 
pela relevância que apresentavam no cenário nacional na época bem como pela comodidade de serem 
encontrados on-line em seus acervos. Por ser uma pesquisa em desenvolvimento, os resultados obtidos 
são apenas parciais, porém, não nos impossibilita de encontrarmos alguns resultados. Um deles é a 
diferença entre a relevância que cada jornal deu ao evento, bem como a influência das matérias no contexto 
em que se fizeram presentes. Um exemplo disso é a ampla divulgação de matérias atrelando o fim da 
Guerra Fria aos Estados Unidos, quando, na verdade, quem deu fim à Guerra Fria foi Mikhail Gorbachev, o 
então Soviete-Supremo da União Soviética lhe rendendo, ainda, um Prêmio Nobel da Paz.   
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A INVASÃO NAZISTA NA UNIÃO SOVIÉTICA ATRAVÉS DA IMPRENSA BRASILEIRA 

 Autor(es): Matheus Candiotto Rocha 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: IFSul - Câmpus Charqueadas 

O artigo apresenta a invasão dos soldados nazistas liderados pelo führer Adolf Hitler à União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas de Joseph Stálin durante a Segunda Guerra Mundial. Escolhi esse tema, 
principalmente, pois possui uma significativa importância na história de uma das guerras mais sangrentas 
da humanidade, além da minha vontade de estudar a Segunda Guerra Mundial e de desenvolver um bom 
artigo acadêmico sobre essa temática. Para tanto, nosso problema de pesquisa é perceber como os 
periódicos Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, e Correio Paulistano, de São Paulo, ambos escolhidos 
devido à sua abrangência e relevância em suas cidades, representaram essa invasão desde antes do seu 
começo até o seu fim. Nosso objetivo geral é analisar como a imprensa brasileira representou a invasão 
nazista à URSS, e os objetivos específicos do trabalho são: descobrir como se obtinha as informações que 
eram diariamente publicadas nesses periódicos, e perceber a relevância que esses deram para o 
acontecimento. A Europa estava mergulhada em grandes e violentos conflitos. O exército nazista 
acumulava vitórias ao longo da guerra e almejava controlar o território russo devido ao seu grande 
território e seus recursos mais abundantes. Essa invasão tinha tudo para dar certo: milhões de soldados 
e a utilização da tática de guerra-relâmpago e da eficiente aviação alemã. Porém, fatores como o clima e 
a expansão do território russo, além da grande quantidade de homens soviéticos e máquinas de guerra 
impediram a continuação da invasão além de dificultarem a permanência dos nazistas à longo prazo no 
território soviético. Para nossa metodologia, os periódicos foram um elemento indispensável e devidamente 
utilizados na elaboração e desenvolvimento do artigo, sendo assim, as principais fontes primárias da 
pesquisa. Além da utilização de periódicos, o uso de livros refinou a pesquisa e proporcionaram uma 
melhor clareza das informações transcritas durante todo o trabalho. Ao longo da invasão, o exército alemão 
enfraqueceu, e permitiu com que os soldados soviéticos organizassem um contra-ataque que resultou na 
expulsão dos alemães na União Soviética e fez com que os soviéticos conseguissem avançar até Berlim. 
No Brasil, a mídia nacional demonstrava de maneira abrangente os conflitos em território europeu, e 
obviamente, não poderia deixar de retratar a invasão nazista na União Soviética. Antes da invasão já havia 
expectativa de mais uma ofensiva nazista, apesar de ser um conflito inesperado devido ao pacto de não 
agressão assinado com Stálin em 1939, e Hitler ter descumprido esse acordo. Durante a invasão, as 
notícias nacionais recebiam menos destaque enquanto as notícias vindas do território soviético recebiam 
esse destaque, além de ser notória a preocupação e alerta sobre os violentos conflitos que aconteciam lá. 
Depois da invasão, os periódicos pesquisados comemoravam o fim da invasão e da guerra, além de 
demonstrar que o mundo estava finalmente em paz de novo. De qualquer forma, é compreensível a 
representação dessa invasão devido as suas consequências na guerra e a quantidade de mortos durante 
os conflitos.  
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A PASSEATA DOS CEM MIL 

Autor(es): Lucas Salati Cardoso, Maria Eduarda Muller, Valentine Fonseca Abreu 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: IFSUL - Câmpus Charqueadas 

Nossa investigação aborda o tema "A Ditadura Civil-Militar Brasileira", sendo o problema de pesquisa "Como 
a imprensa noticiou a Passeata dos Cem Mil?". Elegemos este tema para o melhor entendimento de como 
esse acontecimento histórico foi noticiado na época, também para entendermos o que foi o movimento 
estudantil e como ele influenciou durante a Ditadura Militar Brasileira. Acreditamos que é de suma 
importância entender o contexto histórico do ano de 1968 e compreender o que ele representou na história 
do Brasil. Nosso objetivo geral é compreender como a imprensa brasileira relatou o ocorrido na Passeata 
dos Cem Mil; enquanto nossos objetivos específicos são analisar a importância da Passeata dos Cem Mil 
no contexto do ano de 1968 e observar quais os principais eventos desencadeados por ela no decorrer 
daquele ano. A nossa abordagem metodológica está fundamentada na análise das fontes primárias, que é 
a imprensa da época, e secundárias, que são as bibliografias históricas. Começamos realizando a leitura 
das fontes secundárias: PADRÓS, GUAZZELLI (2008); HOLZMAN, PADRÓS (2003); TAVARES, WEISS 
(2000); VENTURA (2013); WASSERMAN, GUAZZELLI (2004) e elaborando fichamentos sobre esses livros 
e artigos. Depois de termos nos apropriado desses estudos, realizamos a coleta de dados no site da 
Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Pesquisamos os periódicos Jornal do Brasil (RJ) e Correio da Manhã 
(RJ) publicados entre os dias 26 e 27 de junho de 1968, que foram os dias de preparação e ocorrência 
da Passeata dos Cem Mil. Respondendo aos objetivos da pesquisa, trouxemos que os jornais publicaram 
o ocorrido dando ênfase no caráter político do ato; a Passeata dos Cem Mil foi um acontecimento de grande 
importância no cenário da época, considerada o maior daquele ano; e por fim, um dos eventos 
desencadeados foi a promulgação do AI 5, que dava plenos poderes ao Presidente da República. Após um 
estudo mais aprofundado, chegamos à conclusão de que o Jornal do Brasil trouxe informações mais 
completas que o jornal Correio da Manhã, o qual publicou o ocorrido de maneira mais simplória e com 
notícias superficiais. Percebemos que os jornais não tinham problemas com a palavra Ditadura, sendo ela 
sempre presente nas matérias e fazendo uma cobertura maior do que esperado conforme nossa hipótese 
inicial.   
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A POLISSEMIA DA EXPRESSÃO “FAKE NEWS” 

Autor(es): Lucas Borges Vargas, Maria Eduarda Carvalho Lemos, Vítor Petinelli Gomes 

Orientador: Rafael Alves Padilha 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

Durante as eleições presidenciais dos EUA de 2016, o mundo passou a se familiarizar com a expressão 
“Fake News”, que começou a ser interpretada como sinônimo genérico de “mentira”, ganhando um caráter 
pejorativo. Um dos casos paradigmáticos para a história do fenômeno é o escândalo Pizzagate, que 
consistiria numa rede de abuso infantil, realizado no porão das pizzarias Comet Ping Pong, possuindo 
como líder Hillary Clinton. Como resultado, Maddison Welsh entrou em uma das franquias da rede 
disparando seu fuzil. O Pizzagate e o debate que se seguiu às eleições norte-americanas tornaram 
necessária a procura de uma terminologia para tais mentiras. O problema primordial da pesquisa consiste 
na falta de intersecção semântica determinante, consequência dos usos variados do termo por portais de 
notícias e usuários em geral. Até agora, essa expressão compartilha de muitos sentidos, tais como: 
mentiras, meias verdades, memes, sátiras, sensacionalismo exagerado e teorias da conspiração. A 
polissemia da expressão “Fake News” tem causado confusão no debate público – por exemplo, Donald 
Trump usou o termo para referir-se a notícias contrárias ou prejudiciais a sua candidatura e mandato. As 
causas desse populismo semântico são múltiplas e os efeitos são conhecidos. Tendo em vista isso, é 
fundamental aprofundar os estudos a respeito da mesma para um maior esclarecimento à sociedade. Em 
busca de explicações a respeito do significado do termo, investigamos algumas de suas definições e suas 
aplicações. A metodologia deste projeto é analítica, centrando-se na análise bibliográfica. Na primeira etapa 
foram lidos artigos relativos ao assunto. Depois explicamos o que expressam, expondo seu conteúdo. A 
terceira etapa é de comentários, onde pontuamos trechos específicos dos artigos e por conseguinte 
dissertamos acerca dos mesmos. Os artigos selecionados para a pesquisa foram: O que é falso sobre Fake 
News de Otavio Frias Filho, que estabelece com maior clareza o contexto do fenômeno; Social media and 
fake news in the 2016 election de Hunt Allcott e Matthew Gentzkow, que fala a respeito dos sentidos de 
notícias falsas, os sites que produzem e alienação de indivíduos nas redes sociais; stop talking about fake 
news! de Joshua Habgood-Coote, onde determina que devemos largar o termo "Fake News" por não ter 
um significado concreto; e O que são e como lidar com notícias falsas de Márcio Moretto Ribeiro e Pablo 
Ortellado, que analisa a divulgação de notícias hiper-partidárias e sua polarização. Essa investigação tem 
três objetivos: 1. Analisar e apresentar os sentidos de “Fake News”; 2. Compreender o cenário, técnico e 
político, em que se proliferam diferentes fenômenos de desinformação atualmente; 3. Conhecer o impacto 
das notícias falsas no debate público. Além disso, compreender os sentidos da “Fake News” auxiliará 
pesquisas acadêmicas posteriores relacionadas ao assunto. Os resultados desta pesquisa giram em torno 
às diferenças entre quatro conceitos de “Fake News”. A leitura dos artigos evidenciou heterogeneidade 
nas interpretações do fenômeno. Entretanto, é possível perceber uma preocupação comum: a necessidade 
de trabalharmos com conceitos minimamente definidos para analisar adequadamente o fenômeno e 
esclarecer o debate público.   
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A PRISÃO CONSTRUÍDA PELA SOCIEDADE: A CRIAÇÃO TEATRAL ESTIMULANDO 
A REFLEXÃO 

Autor(es): Dérik Bosing Sehn, Heloisa Galdioli Martins, Yasmin Porciuncula Couto 

Orientador: Marcio Alessandro Nunes Rodrigues 

Instituição: IFSul Câmpus Venâncio Aires 

A presente pesquisa surgiu durante os ensaios do Grupo Estrela do IFSul (campus Venâncio Aires), nas 
conversas entre os integrantes despontou o tema da pressão social. Comparando nossas vivências nas 
antigas escolas percebemos como as atitudes comportamentais individuais eram atacadas pelo grande 
grupo dos alunos. Assim, gerando bloqueios e ansiedades na busca da própria identidade. 
Compreendemos que essa temática da pressão social era recorrente em diversas escolas de Venâncio 
Aires e que não ocorria ação delas em prol do debate desse tópico. Decidimos pesquisar de que forma 
poderíamos através do Teatro propiciar uma reflexão sobre a pressão social e a ruptura da identidade. 
Pesquisamos o conceito de Bolha Social no sociólogo Émile Durkheim buscando compreender como se 
forma o processo de pressão social nos adolescentes. No intuito de procurar referenciais teóricos do 
Teatro que nos mostrassem como criar a apresentação teatral buscamos o conceito de estranhamento em 
Bertolt Brecht e as propostas de encenação do diretor Marcos Bulhões. Ambas trabalham com 
procedimentos de criação nas quais demandava a reflexão sobre os temas. A proposta dos autores procura 
estimular a plateia a olhar o mundo a sua volta tentando compreender suas atitudes e como essas ações 
afetam a sociedade. Alicerçados pela pesquisa bibliográfica desenvolvemos uma cena teatral onde 
discutimos a dificuldade de assumir uma identidade própria em um ambiente hostil, no caso do meio 
escolar. Retiramos os textos da cena de memórias dos participantes do grupo Estrela, nos relatos pessoais 
das vivências nas antigas escolas encontramos material rico sobre o processo de opressão do grupo sobre 
o indivíduo. Incluímos essa cena no espetáculo “Eu Ou Os Outros?” desenvolvido no ano de 2019 pelo 
grupo Estrela sediado no campus IFSul de Venâncio Aires, compreendendo diversas cenas com diferentes 
temáticas relacionadas as questões sobre as relações humanas. Compreendendo que seria salutar a 
expansão da peça para a comunidade escolar, apresentamos nas escolas públicas de Ensino Médio de 
Venâncio Aires. E observando a carência de discussão sobre a pressão social nas escolas da cidade 
optamos por ao final da peça abrimos um debate sobre os temas. Nesse momento, posterior a 
apresentação, podemos compreender através do discurso dos estudantes do ensino médio como a cena 
gerava questionamentos e autoreflexão sobre as atitudes dos adolescentes no meio escolar. Como 
primeiras conclusões observamos a possibilidade da linguagem teatral acionar fagulhas de reflexão nos 
estudantes para diferentes temas incentivando assim a construção crítica do pensamento no meio escolar. 
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A REPERCUSSÃO DO ATAQUE A PEARL HARBOR NA IMPRENSA BRASILEIRA 

Autor(es): Helena Antunes Morais, Isabela Garcia Ronsani, Roberta Azambuja Lima 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

Nesse trabalho falaremos sobre o ataque a base aero-naval norte-americana de Pearl Harbor, localizada 
no Havaí, que ocorreu no dia 7 de dezembro de 1941, quando forças nipônicas bombardearam o local. 
Ao lermos sobre a Segunda Guerra, a participação do Japão de modo geral foi um assunto que chamou 
muito a atenção do grupo, pois é essencial para o desenvolvimento da Guerra, já que marca a entrada de 
vários países na disputa e faz com que a guerra deixe de ocorrer apenas na Europa e passe a ser de fato 
mundial, e por isso acreditamos ser de extrema importância estudar o que levou o Japão a realizar o 
ataque e como isso interferiu no desenvolvimento da Guerra. Assim, tentamos responder: como a imprensa 
brasileira representou o ataque japonês a Pearl Harbor? Tivemos como objetivo geral analisar como a 
imprensa brasileira representou o ataque a Pearl Harbor e como objetivos específicos entender a 
importância que o ataque teve na Segunda Guerra Mundial; compreender os fatos que levaram o Japão a 
realizar o ataque e estudar as consequências do ato. Quanto a metodologia, utilizamos como fontes 
primárias os jornais Correio da Manhã e Jornal do Commercio (RJ), e como fontes secundárias, utilizamos 
referências bibliográficas consolidadas (ARNAUT, MOTTA; GONÇALVES; LOPEZ; LUCA; RODRIGUES). 
Metodologicamente, iniciamos o projeto lendo as fontes secundárias, realizando um fichamento sobre os 
livros e artigos. Após termos finalizado esses estudos sobre o tema de pesquisa escolhido, começamos a 
coletar dados das nossas fontes primárias. A coleta foi realizada no site da Hemeroteca da Biblioteca 
Nacional, e pesquisamos todas as ocorrências a partir do início de dezembro de 1941, com foco nos 
relatos daquele mês. Como o ataque ocorreu no dia 7, procuramos alguns dias antes para sabermos se já 
se falava sobre a possibilidade de algo acontecer, e após o dia da afronta, encontramos diversas 
informações sobre o ataque. Como resultados finais, podemos concluir que o ataque foi um ponto muito 
importante para a Segunda Guerra Mundial, e garantiu a entrada da maior potência mundial, os Estados 
Unidos, na mesma. O jornal Correio da Manhã noticia os fatos de maneira mais formal, enquanto o Jornal 
do Commercio tenta atrair o público com títulos sensacionalistas e chamativos, embora o conteúdo acabe 
não apresentando o mesmo caráter tão fortemente. O Jornal do Commercio apresenta maior número de 
notícias e informações, pois o outro, embora tenha várias matérias, repete muitas informações. O Correio 
da Manhã trata de vários pontos sobre o ataque, porém de forma mais curta, enquanto encontramos 
informações variadas no Jornal do Commercio, que apresenta vários itens não encontrados no outro, 
embora não tão detalhadamente. 
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APROPRIANDO HISTÓRIAS: A PESQUISA E A PRESERVAÇÃO NO MEMORIAL DO 
IFSUL CAMPUS VENÂNCIO AIRES 

Autor(es): Carolina Leandro, Gabriela Leandro, Sinara Stoll 

Orientador: Angelita da Rosa  

Instituição: IFSul Câmpus Venâncio Aires 

Ao decorrer dos anos, o ser humano guarda muitas coisas, desde um brinquedo que marcou sua infância, 
até um presente recebido de alguém querido. Essas coleções vão muito além da materialidade, elas são 
peças fundamentais para a construção da identidade e fazem parte das nossas lembranças que são 
responsáveis por nos trazerem à memória, antigas imagens, acontecimentos ou pessoas. 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.”. Tendo em 
vista a importância de estudar, pesquisar e analisar os espaços de história e memória a fim de torná-los 
espaços culturais, o presente projeto tem como proposta central realizar processos de pesquisas históricas 
e documentais, através de investigação, inventário, catalogação, escrita e consequente preservação da 
história do Campus IFSul Venâncio Aires. Este ocorrerá através da criação de um Memorial, que 
contemplará a guarda de acervos materiais e imateriais, incluindo um Banco de História Oral, e que servirá 
de fonte de estudos tanto para a comunidade do IFSul, como para a comunidade em geral. Conjuntamente 
a estes processos, está sendo desenvolvido um site por alunos voluntários, que contará com uma 
plataforma de busca eficiente e inteligente em que, por meio de filtros os usuários poderão encontrar fotos, 
documentos e jornais sobre o campus. Segundo Nora é “Através dos objetos nele conservados, uma ou 
muitas histórias podem ser recuperadas, relembradas, revividas e reatualizadas de modo a acrescentar, 
no presente, conhecimentos que tenham significado para o lugar e pessoas que frequentam e a quem ele 
serve”. 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 informações que deixará o contexto por eles vivido muito mais claro e transparente. 
É inegável a necessidade de se conhecer o passado para compreender o presente. De maneira 
metodológica, o trabalho ocorrerá, primeiramente, com um processo de formação específica, onde é 
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. Após ocorre os processos 
de guarda de materiais que “contam” a história do campus, entre os quais estão documentos (de diversas 
origens), periódicos (jornais locais e regionais), imagens (em especial as fotografias), vídeos do campus 
e as entrevistas que são realizadas com diferentes depoentes, e que, depois de transcritas, entram no 
Banco de História Oral como documentos. De posse destas informações é possível inventariar quais são 
os materiais físicos que possuímos e como cada um traz certa contribuição na presente reconstrução 
histórica. O projeto tem como resultados esperados a aproximação da história do campus daqueles que 
são os verdadeiros sujeitos e construtores dessas memórias: a comunidade escolar do IFSul câmpus 
Venâncio Aires.   
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HISTÓRIA DO MOVIMENTO LGBT+: A REBELIÃO DE STONEWALL 

Autor(es): Ísis Franco Costa, Nicole Ruiz Pinheiro, Vinícius da Silva Gregory 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos  

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

A rebelião de Stonewall foi uma série de protestos que começaram na madrugada de 28 de junho de 1969, 
no bairro nova iorquino Greenwhich Village. Por cerca de seis noites, a população LGBT+ do Village (em 
sua maioria, jovens de rua) lutou contra violência policial que sofria e contra o domínio do crime 
organizados sobre seu entretenimento. Muitos aspectos ajudaram a propagar os ideais levantados em 
Stonewall, dentre os quais podemos citar a geografia e a construção social do Greenwhich Village – à 
época considera um gheto gay. A partir desses protestos surgiram organizações que tiverem extrema 
importância na construção do que hoje concebemos por movimento LGBT+, como a Gay Activists Aliance 
e a Gay Liberation Front, responsáveis pela produção da primeira “parada gay”. Nosso tema foi escolhido 
na intenção de promover uma maior conscientização para com o movimento LGBT+, através da 
compreensão de sua história e luta. Entendemos que o estudo de eventos como esse possa contribuir de 
forma significativa para a remoção do estigma que, ainda hoje, recai sobre os movimentos ditos 
minoritários. Nossa metodologia consiste na análise das fontes primárias (produções audiovisuais) e na 
leitura das fontes secundárias. Nosso problema de pesquisa é compreender como o cinema estadunidense 
retratou a rebelião de Stonewall, a partir do estudo de nossas fontes primárias, sendo estas o filme 
Stonewall e o documentário Stonewall Uprising. Nossos objetivos específicos são estudar o efeito da 
rebelião no movimento LGBT+ e buscar suas origens. Como resultado da pesquisa, obtivemos consciência 
do impacto que a rebelião de Stonewall teve na cultura conservadora e conformista que estava sendo 
rompida entre as décadas de 1960 e 1970, e buscamos resgatar seu espírito de luta frente ao retorno 
dessa cultura nos tempos atuais. Hoje em dia, pessoas de todas as partes do espectro queer tem a mínima 
liberdade de serem suas verdadeiras faces e lutarem por seus direitos, em grande parte, por causa de 
Stonewall. É com isso em mente que trazemos esta pesquisa para “tirar do armário” as raízes do ativismo 
queer e dar-lhes seu devido reconhecimento, visando sempre ressaltar a importância da educação na 
construção do respeito para que no futuro não haja necessidade de rebeliões como a de Stonewall. 
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INFORMAÇÃO: ACESSIBILIDADE DIGITAL  

Autor(es): Tainá Schneider, Vinícios Rafael Schimuneck 

Orientador: Janete Inês Muller 

Coorientador(es): Fernando Herrmann 

Instituição: IFSul Câmpus Vanâncio Aires  

A importância da inclusão já é consenso de grande parte da população. Entretanto, é preciso entender 
que, além da acessibilidade nos meios arquitetônicos e da superação de barreiras atitudinais, é necessário 
pensar em formas de possibilitar às pessoas com deficiência o acesso a informações no meio digital, visto 
que a tecnologia vem sendo amplamente usada nas últimas décadas. Inúmeras atividades cotidianas, 
principalmente digitais, tornam-se possíveis de serem executadas por pessoas com deficiência, sobretudo 
com o auxílio de ferramentas que facilitam esse acesso; por isso, elaborar materiais adequados a essas 
pessoas é imprescindível no contexto atual. Dessa maneira, o projeto intitulado “INFormação: 
acessibilidade digital” tem como objetivo tornar acessível as publicações feitas pelo IFSul - Câmpus 
Venâncio Aires, através do uso de descrição de imagem, audiodescrição, legendagem e tradução para 
Libras, assim favorecendo a autonomia por meio da inclusão digital. Para tanto, é realizado um estudo 
bibliográfico sobre as técnicas que possibilitam o aperfeiçoamento desses materiais, principalmente a 
descrição de imagens e narração de textos; também são utilizados softwares e conhecimentos adquiridos 
em aula, que permitem a criação de vídeos com audiodescrição e legendagem de textos. Além de tornar 
as publicações acessíveis, serão feitos materiais de acessibilidade para uso da comunidade no Câmpus, 
como placas de identificação dos espaços físicos, com escritas em braille (feitas com o auxílio de 
impressora 3D) e uso da Libras (sinais em imagens). Para testar a qualidade dos materiais criados, contar-
se-á com a ajuda de pessoas com deficiência, de modo que seja possível aperfeiçoá-los. Além disso, tem-
se o apoio do NAPNE (Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas), para os processos de 
tradução linguística: português – Libras. Esperamos contar também com o auxílio da Escola de Surdos da 
região, para realizar a confecção dos desenhos em Libras que serão usados nas placas. Com o projeto, 
acredita-se na possibilidade de avanço nas práticas inclusivas do Câmpus Venâncio Aires. Também espera-
se que possa ser trazida à tona a questão da inclusão social e da acessibilidade, para que tal discussão 
possa incentivar ações positivas que favoreçam melhores condições de vida às pessoas com deficiência. 
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INVASÃO DA POLÔNIA: O MASSACRE DE KATYN  

Autor(es): Eduarda Carvalho Dias Guterres 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: IFSul Campus Charqueadas 

No ano de 1941, em meio a Segunda Guerra Mundial, a Polônia estava dividida entre a Alemanha e a União 
Soviética. Os soviéticos, nesse mesmo ano, foram responsáveis pela morte de vinte e dois mil soldados 
poloneses, dez mil em campos de concentração e os outros doze mil na floresta de Katyn. Essas mortes 
só foram reveladas em 1943, pelos alemães que acharam os doze mil corpos enterrados em valetas na 
floresta de Katyn e se aproveitaram do ocorrido para fazerem propagandas negativas da União Soviética. 
No final, por acharem os corpos os alemães foram incriminados por essas mortes. Esse é um ponto até 
hoje pouco conhecido na história da Segunda Guerra Mundial e que, por isso, nos levantou a seguinte 
questão: como o cinema representou o Massacre de Katyn? Tivemos como objetivo geral compreender 
como o cinema representou o Massacre de Katyn e como objetivos específicos investigar o tema com maior 
profundidade e entender porque esse massacre aconteceu. Analisando o filme "Katyn", de Andrzej Wajda, 
comparamos a obra com o acontecido e de início já podemos notar o compromisso do diretor em mostrar 
a verdade, já que seu pai foi um dos soldados assassinados pelos soviéticos, isso faz o filme ter mais 
credibilidade, já que o diretor não perde tempo com romances e vai direto a história, e assim como Wajda, 
tomamos como nossa responsabilidade e dever com a história mostrar a verdade sobre esse genocídio. 
As principais obras consultadas foram A História do Século XX, GILBERT, Segunda Guerra Mundial, RIBEIRO, 
Seis Meses em 1945, DOBBS e História: Novos objetos, FERRO . O livro de Marc Ferro nos apresenta o 
método de pesquisa: como utilizar filmes como fontes primárias e como foi difícil o processo de 
credibilidade desse tipo de metodologia no mundo da pesquisa já que a comunidade de pesquisadores via 
os filmes como formas errôneas de transmissão de informação, e claro que esse pensamento é afirmado 
quando vemos filmes Hollywoodianos, em que o romance prevalece em tela, mas temos diversas exceções 
disso, e Katyn é um ótimo exemplo de filme histórico, já que não se perde em coisas supérfluas. Foi 
concluído que os reais culpados pelo Massacre de Katyn foram os soviéticos e que essa fatalidade 
impopular e essa verdade revelada precisam ser apresentadas para as pessoas. E para termos uma noção, 
somente em 2010, sessenta e nove anos depois do massacre, a Rússia assumiu a responsabilidade, 
enquanto soviéticos, sobre o genocídio. Essa revelação tão recente de uma história tão horrenda de 
traições de alianças deve ser repercutida e a verdade exposta, já que por tantos anos os alemães foram 
acusados pelo massacre. 
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O PAPEL DA MÚSICA ENQUANTO INDUTORA DE EMOÇÕES EM EVENTOS 

Autor(es): Eduarda Silva de Liz, Maria Eduarda Avila dos Santos  

Orientador: Stefanie Merker Moreira 

Instituição: IFSul - Câmpus Sapucaia do Sul  

Sabendo-se que a relação do ser humano e da música é ancestral, e cada vez mais presente em nosso 
dia a dia, existem várias maneiras das pessoas performarem, criarem, reagirem e perceberem o som 
musical dependendo do lugar, da hora e das pessoas presentes no momento. Há diversas pesquisas que 
afirmam que a música tem grande relevância na sociedade, tanto enquanto gênero artístico quanto como 
entretenimento, mas levantamentos bibliográficos evidenciam a falta de artigos científicos sobre a indução 
de emoção em contextos sociais (como eventos). Essa pesquisa, no entanto, ancora-se em dois campos 
de estudos: a psicologia musical e o Emotional Design (design de emoção), para abordar como a música 
pode influenciar o comportamento e as escolhas humanas enquanto indutora de emoções. A emoção 
também pode nos influenciar na forma que realizamos nossas escolhas, o que pode acabar nos deixando 
vulnerável a impulsos. O estudo objetiva analisar a música como mecanismo para estimular o design de 
emoções, buscando evidenciar as opções musicais como um fator subliminar para a realização das 
escolhas e assumir comportamentos em espaços sociais. Esta pesquisa, exploratória e qualitativa, envolve 
levantamento bibliográfica com referências principais nas obras do Adrian North, Donald Norman e outros 
estudos, além de uma metodologia de coleta de dados que recorre a uma experiência exploratória 
cuidadosamente projetada em um circuito composto por quatro etapas subsequentes, no mesmo espaço: 
a primeira sendo uma intervenção experimental para sondar diferentes emoções em um mesmo cenário; 
seguido por um questionário sobre possíveis emoções manifestadas na experimentação, logo depois 
trabalhamos sobre a memória musical em marketing de marcas através de jingles e/ou propagandas em 
exposição; e então um exercício de livre associação direta e pessoal de músicas a diferentes emoções 
proposta pelos jingles e/ou propagandas. Para essa intervenção mesmo esperando emoções agradáveis 
(como a alegria, felicidade, satisfação, bem-estar, prazer, etc.), também trabalhamos com emoções 
desconfortáveis (como o medo, raiva, angústia, entre outros). Levantamentos iniciais apontam que as 
pessoas, embora apreciem música, não têm consciência da relação que a música, projetada para 
emocionar, pode ter em seu comportamento. Em nossa pesquisa, obtivemos resultados, ainda que parciais, 
que podem confirmar o poder de indução que a música tem em situações projetadas. 
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O PROCESSO DE EXCLUSÃO DO LATIM: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS PARA A 
FORMAÇÃO BÁSICA  

Autor(es): Pietro do Couto Freitas 

Orientador: Conrado Abreu Chagas 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

O trabalho nasceu nas aulas de Latim. Despertou-nos, de início, a curiosidade de saber por que razão 
deixou essa disciplina de ser oferecida na escola básica brasileira e como se deu esse processo. Tratava-
se a princípio, portanto, de uma inquirição histórica. Com as leituras preliminares, surgiu-nos, no entanto, 
uma hipótese de trabalho, que passou a orientar futuras leituras: como decisões curriculares têm 
invariavelmente origem política, a não obrigatoriedade do Latim a partir da LDB de 1961 reforçava nova 
concepção educacional, que se contrapunha àquela até então existente. É com essa hipótese que vimos 
então trabalhando. Nossa pesquisa é relevante, uma vez que se discute hoje a formação básica integrada 
enquanto, em alguns setores, questiona-se a validade de investimentos em disciplinas humanísticas. Em 
termos metodológicos, nossa pesquisa se caracteriza pela leitura e fichamento de documentos didático-
pedagógicos (o discurso docente) e legais (o discurso oficial). Nossa abordagem se inclui, portanto, dentro 
da área acadêmica que se convencionou chamar Análise do Discurso. Do discurso legal, mencionemos de 
momento o Decreto-Lei 4.244/42, a Lei 4.024/61, a Lei 5.692/71 e a Lei 9.394/96, que traçam diretrizes 
para educação nacional, e os Pareceres 853/71 e 339/72, ambos do Conselho Federal da Educação 
(CFE), que tratam especificamente do currículo escolar. Para a compreensão do discurso docente, ou 
científico-docente, se se quiser, de muita utilidade tem sido a leitura da tese de SOBRINHO (2013). Em 
FRIGOTTO (2005), buscamos compreender a noção de trabalho, distinta daquela de emprego, i. é, a 
concepção de trabalho como ação definidora da própria condição humana. Essa noção nos tem sido 
fundamental na medida em que nos interessa compreender a concepção de formação politécnica e 
integrada, o que inclui, por certo, o estudo das humanidades (das quais o Latim era uma das disciplinas 
fundamentais). Em MIRAGLIA (2013) aprendemos sobre a história do ensino-aprendizagem do Latim nos 
países europeus ao longo do tempo, acerca da metodologia renascentista, que ora se retoma como 
novidade. PEREIRA (2018 e s/d) nos relata o caso do Latim em Portugal. Em KALTNER (2016), lemos 
sobre a chegada do Latim ao Brasil, pelas mãos dos jesuítas espanhóis, e de seu papel na formatação da 
gramática do Tupi. HECK (2013) faz elaborado sumário acerca do ensino do Latim no Brasil, assim como 
o faz Tuffani (2000/2001). O confronto do discurso oficial com aquele docente é o que nos apresenta, 
também sumariamente, SOBRINHO (2018), fornecendo-nos excelente campo de trabalho e ótimo ponto 
de partida. Nossa hipótese, porém, embora parta desse confronto, avança para além dele, buscando, no 
embate curricular que envolve o Latim, evidências de um confronto ainda existente na ordem do dia na 
educação básica brasileira: aquele que, a nosso ver equivocadamente, insiste em contrapor educação 
técnica e formação geral, de caráter propedêutico. Nossos resultados iniciais vêm confirmando essa 
hipótese. O Latim (assim como a Filosofia, e aqui poderíamos mencionar o estudo das línguas estrangeiras 
em geral) sofreu um ataque frontal a partir da desobrigação de sua presença no currículo, favorecendo o 
declínio de uma educação mais ampla. 
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PERFIL DAS MENINAS INGRESSAS NO CURSO TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL - CÂMPUS LAJEADO  

Autor(es): Lauren Maciel Machado  

Orientador: Ana Maria Geller 

Instituição: IFSul Câmpus Lajeado  

Historicamente as mulheres foram privadas de uma educação formal e essa realidade está ligada com a 
visão do papel da mulher na sociedade. Atualmente, muito tem se discutido sobre o papel da mulher na 
área das ciências exatas, engenharias e computação, áreas conhecidas como STEM (do inglês Science, 
Technology, Engineering and Mathematics), tal fato se justifica pela pouca presença das mulheres nesta 
área, pela crença da incapacidade biológica e também pela chamada invisibilidade da mulher na história 
científica. No Brasil, segundo estatística extraído do Relatório Técnico de Educação Superior do INEP de 
2012, o percentual feminino na área de Ciência, Matemática e Computação são de 2,5% mulheres para 
5,3% de homens nestas áreas. Considerando esse contexto social, o presente projeto de pesquisa tem 
como objetivo analisar, especialmente o perfil das meninas ingressas no curso de Automação Industrial do 
IFSul - Câmpus Lajeado. Além disso, busca compreender o motivo pelo qual há um número maior de 
meninas no integrado de Administração, que é o segundo curso da modalidade integrado, ofertado pela 
instituição. Para tanto, a pesquisa foi conduzida a partir de questionários estruturados aplicados as 
estudantes, cuja participação não era obrigatória. Um questionário foi dirigido às estudantes do técnico de 
Administração, um segundo questionário endereçado para as ingressas no do primeiro ano de Automação 
Industrial e o terceiro questionário as estudantes do segundo ano de Automação Industrial. Todos os 
questionários abordaram questões referentes às motivações, dificuldades, razões pelas quais a estudante 
escolheu determinado curso e perspectiva de futuro em algo referente à STEM. Considerando que 83,1% 
das meninas presentes no Câmpus Lajeado manifestaram interesse nas ciências exatas, acredita-se que 
seja fundamental promover ações afirmativas com o intuito de popularizar os feitos de mulheres nas 
ciências e discutir as questões de gênero que envolvem as decisões de carreira, bem como o papel da 
mulher na vida familiar. É importante que a visão equivocada de que a mulher estaria mais apta as carreiras 
das áreas humanas seja enfrentada. Aparentemente, o interesse na área STEM existe, mas diante das 
dificuldades e do desencorajamento oriundo do preconceito velado, as meninas acabam desistindo desta 
opção para seu futuro. Ainda, a ocultação da dupla jornada e os salários menores para funções similares, 
muitas vezes são “a gota d’água”, na decisão de escolher uma outra carreira. 
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PRÁTICAS DIGITAIS: ADAPTAÇÃO NO VOCABULÁRIO EM JOGOS ONLINE  

Autor(es): Artur Ruiz de Souza, Lucas Rodrigues Güntzel  

Orientador: Raquel Souza de Oliveira  

Coorientador(es): Fábio Luís da Silva Santos 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas  

O mundo dos jogos online exerce fascínio principalmente sobre o público jovem, mas também é objeto de 
estigma e preconceito. No Brasil, em se tratando de comunicação online, é comum relacionar a linguagem 
dos jogos à deturpação do português. Deste modo, com esse projeto, será realizado um estudo sobre a 
variação linguística existente no meio de interação dos jogos online para entender se há e quais padrões 
de comunicação são estabelecidos. Para realizar a investigação, está sendo realizada coleta de dados a 
partir da interação em dois jogos: Counter Strike: Global Offensive (CS GO) e Fortnite Battle Royale. A 
metodologia de pesquisa tem suas bases em Amaral e Fragoso, Recuero e Amaral e foi utilizada a 
etnografia para a internet, sendo que os pesquisadores agiram como insiders no meio social dos jogos 
para coletar os dados para análise, ademais de criar um banco de dados que será disponibilizado na rede 
através de um site para pesquisas futuras. A linguagem utilizada nos jogos online parece sofrer uma 
variação situacional parecida com os outros meios de comunicação, e, com base no objetivo de pesquisa, 
as investigações tiveram como referencial teórico autores que tratam sobre linguagem online e 
transformações linguísticas em práticas digitais (BARON; BARTON & LEE; CRYSTAL). A pesquisa também 
deu foco para a análise do uso de palavras adaptadas pelos jogadores naquele meio, a forma e o motivo 
pelo qual os jogadores adaptam o seu vocabulário para o seu ambiente online. Como resultado da 
pesquisa, mesmo estando em fase inicial, espera-se identificar a maneira como os jogadores se comunicam 
e como adaptam a língua ao ambiente dos jogos a partir do estabelecimento de padrões. Acredita-se que 
os jogadores realizam uma transformação de palavras da língua inglesa em verbos do português como 
forma de agilizar o diálogo nos jogos.Também, por meio da criação do banco de dados, disponibilizar o 
material de gravações das partidas para outros pesquisadores que podem vir a se interessar por algum 
estudo semelhante, ou de outra área, mas que utilizem do contexto de jogos online, contribuindo, assim, 
para uma discussão científica sobre os fenômenos linguísticos ocorridos nesse meio. 
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RELACIONAMENTOS TÓXICOS NA MODERNIDADE ENTRE OS ADOLESCENTES 

Autor(es): João Pedro Schimidt, Laura Mancia Galarsa Silveira  

Orientador: Marcio Alessandro Nunes Rodrigues 

Instituição: IFSul Câmpus Venâncio Aires 

Em nosso cotidiano adolescente percebemos uma série de relacionamentos amorosos com problemas de 
opressão por uma das partes sobre a outra. Interessados neste tema desenvolveu-se uma pesquisa, cujo 
objetivo tratou de encenar o tema das relações tóxicas, trabalhando um posicionamento crítico. 
Acreditando, que a arte funcionaria como um estimulante ao debate auxiliando assim a discussão do tema. 
Através da participação do Núcleo de Teatro do IFSul (campus Venâncio Aires) desenvolvemos uma cena 
teatral sobre os relacionamentos tóxicos. Inicialmente pesquisando o conceito de relações tóxicas no texto 
de Victor Bento, amparados por essa base da psicologia, nos debruçamos sobre de que forma levaríamos 
o problema à cena teatral. Nesse intuito trabalhamos com dois princípios do Teatro. Um deles trata do 
teatro imagem de Augusto Boal no qual ele desenvolve uma técnica na qual ele transforma em imagens 
teatrais temas do cotidiano. Outro autor que nos auxiliou foi Marcelo Soler e seus estudos sobre Teatro 
Documentário, nessa proposta de criação teatral Soler desenvolve uma perspectiva de construir a cena a 
partir de situações reais, gerando na plateia um questionamento das atitudes vistas como “naturais”, 
facilitando que as pessoas repensem o que elas vivem em seu cotidiano. Amparados pelas pesquisas 
bibliográficas imbuídos dos princípios de construção teatral criamos uma cena sobre a opressão dentro 
das relações tóxicas salientando os danos a saúde emocional. Em uma necessidade de alicerces literários 
para a construção do texto buscamos autoras que contivessem material relacionado ao cotidiano 
adolescente e uma investigação sobre relações tóxicas, nos foi sugerido por outros membros do grupo de 
Teatro os poemas de Rupi Kaur no livro Outros Jeitos de Usar a Boca, e o livro A Bruxa Não Vai pra Fogueira 
Neste Livro de Amanda Lovelace. Esta cena está inclusa no espetáculo “Eu ou os Outros?”, representado 
pelo Núcleo de Teatro do IFSul. Levamos esse espetáculo às escolas públicas no município de Venâncio 
Aires com debate posterior sobre o tema. Nesse encontro com os adolescentes evidenciou-se a 
conscientização sobre a prática das relações tóxicas no cotidiano tanto dos atores quanto da plateia. 
Compreendemos assim que a realização do trabalho teatral se mostrou uma forma de prevenção de saúde 
emocional dos adolescentes.  
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REVOLUÇÃO CUBANA: A REPRESENTAÇÃO DA INVASÃO DA BAíA DOS PORCOS 
NA GRANDE IMPRENSA BRASILEIRA 

Autor(es): Alice Busatto, Karolayne Recoba 

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas  

Em um momento onde Estados Unidos da América (EUA) e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) disputavam hegemonia mundial, a pequena ilha de Cuba não demorou a se tornar protagonista 
das disputas entre as superpotências. A tal ponto que, em 17 de abril de 1961, o governo do presidente 
John Kennedy, patrocinou a tentativa de invasão ao território cubano por parte de tropas de mercenários 
cubanos treinados pela Agência Central de Inteligência (CIA), evento que passou a ser conhecido como a 
invasão da Baía dos Porcos. O que nos remeteu a seguinte questão: “como os jornais brasileiros 
representaram a invasão da Baía dos Porcos?”. Iniciamos nossa investigação sobre os anos iniciais da 
Revolução Cubana e nos concentramos no ano de 1961, um grande marco na história cubana. Em razão 
disso, nosso objetivo geral é analisar como a grande imprensa do país representou a invasão e como 
objetivos específicos queremos demonstrar a complexidade do processo revolucionário cubano e entender 
de que formas a Revolução Cubana se articulou com a Guerra Fria. Como hipótese, acreditamos que o 
evento teve uma grande cobertura jornalística em nosso país, em razão do contexto internacional da Guerra 
Fria. Para analisar nossas fontes de pesquisa – os jornais Diário de Notícias, Última Hora, Correio da Manhã 
e Jornal do Brasil – realizamos os fichamentos dos livros de História (DOMINGOS, 2011; FARIAS, 2008; 
FURIATI, 2003; GOTT, 2006; GUAZZELLI, 2004; HERSH, 1998; MONIZ BANDEIRA, 2009; RAMONET, 2006; 
SZULC, 1986) enfatizando o período de janeiro de 1959 a abril de 1961 – momento entre a vitória da 
revolução e a invasão da Baía dos Porcos. Encerrada essa primeira etapa, começamos a coleta de 
informações nos jornais que estão disponíveis online na Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Durante a 
análise, mesmo sabendo que não há neutralidade no jornalismo, acreditamos que com os quatro jornais 
os leitores estariam bem informados para tirar suas próprias conclusões e opiniões sobre a invasão. 
Destacamos as manifestações de solidarização à ilha após a invasão por parte da população civil e do 
legislativo brasileiro noticiados nos periódicos, pois em alguns anos, durante a Ditadura Civil-militar (1964 
– 1985) tivemos uma demonização de tudo que é comunista e principalmente relacionado a Cuba, o que 
causará um impacto profundo no entendimento e no comportamento dos brasileiros. Com os resultados, 
entendemos que estudar Revolução Cubana é estudar a organização atual do mundo, suas situações 
econômicas, sociais, políticas e geográficas, pois os episódios dessa época influenciaram o mundo inteiro. 
Os acontecimentos do passado sempre serão os mesmos, mas a maneira que uma sociedade os descreve 
e os compreende cria uma opinião geral sobre o fato. 
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: O DESEMBARQUE DOS ALIADOS NA NORMANDIA  

Autor(es): Thiago Gabriel Franco Ramos  

Orientador: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito bélico já acontecido e mudou significativamente a História 
do Século XX. Esse conflito foi travado pelos jovens que criaram-se no Otimismo da década de 20, viveram 
sua juventude na Depressão dos anos 30 e lutaram de 1939 a 1945, ao lado dos Aliados, na dura busca 
pela liberdade e contra o totalitarismo. Em razão disso, resolve-se pesquisar em periódicos da época o 
que as pessoas ficavam sabendo sobre o conflito. Por este motivo, nossa pesquisa pretende responder a 
seguinte questão: como a grande imprensa brasileira representou o desembarque dos Aliados na 
Normandia? Como objetivo geral, procuraremos analisar como os jornais da grande imprensa do Brasil 
apresentaram um dos pontos marcantes da Segunda Guerra Mundial, que passou à História como o Dia D. 
E como objetivos específicos, busca-se evidenciar a dimensão da operação Overlord na Segunda Guerra 
Mundial e compreender as táticas aplicadas para, de acordo com os Aliados, o fato culminante da virada 
dos mesmos sobre o Eixo. Em termos metodológicos, a pesquisa está alicerçada na análise de fontes 
primárias, neste caso a imprensa brasileira, e secundárias (AMBROSE, 2012; ARNAUT, MOTTA, 1994; 
GONÇALVES, 2003; LUCA, 2006; PADRÓS, RIBEIRO, GERTZ, 2001). Primeiramente realizou-se a leitura das 
fontes secundárias e construindo resumos sobre os pensamentos dos autores dos livros. Após se ter 
conhecimento sobre os estudos já produzidos ao redor do tema da pesquisa partiu-se para a coleta de 
dados disponíveis na Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Onde se pesquisou os periódicos A Noite e O 
Jornal, ambos do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Publicados entre os dias 06 e 08 de junho de 
1944, sendo essas datas a primeira, o dia em que acontece o desembarque dos aliados na Normandia e 
a última, dois dias depois do ocorrido. Das análises feitas até o momento nos surpreende a riqueza de 
detalhes, devido à distância do ocorrido perante a imprensa brasileira. E percebe-se como a imprensa 
tenta caracterizar a batalha como algo justo e necessário para a defesa Aliada. Esta pesquisa tem sua 
importância para o discernimento crítico dos fatos ocorridos durante a busca da liberdade, estabelecida 
pelos Aliados, para que assim acontecimentos brutais como esses não retornem, determinando a morte e 
miséria de milhares de seres humanos. 
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TEATRO AUXILIANDO NA CONSTRUÇÃO DE UM OLHAR PARA DENTRO DE SÍ  

Autor(es): Aila Valquíria da Silva Baierle, Ailin Camilli Maria, Carlos Eduardo Severo Rodrigues 

Orientador: Márcio Alessandro Nunes Rodrigues 

Instituição: IFSul Câmpus Venâncio Aires 

Pensar nos discursos que nos constituem e que impactam em nossas vidas é o objetivo deste artigo, mais 
especificamente a complexidade de lidar com o outro, quanto com nossas próprias emoções. O grupo de 
Teatro Estrela, do qual fazemos parte, advindo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-
Rio Grandense, do Câmpus de Venâncio Aires/RS, a partir de questionamentos, construiu a peça teatral 
“Eu ou os Outros?”; sendo assim, importância de nosso projeto se dá por uma necessidade de reflexão 
deveras significativa no nosso cotidiano que nos impactam direta e indiretamente. Para o desenvolvimento 
do trabalho foi de fundamental importância um aprofundamento teórico, provido á partir das obras de 
FOCAULT (A ordem do discurso: aula inaugural no College de France, 2012), Rupi Kaur (O que o sol faz 
com as flores, 2018), fundamentos de Augusto Boal (Stop: c'est magique, 1980) e princípios teóricos 
como a “Teoria das Sombras”, estudado por vários autores e meios, como a psicologia. A construção da 
peça não se constituiu em algo fácil, muito pelo contrário, foi um processo doloroso, de olhar para dentro 
de nós mesmos, de percebermos nossos sentimentos e como estamos imersos nas práticas discursivas, 
o que tanto queremos criticar. Com a estruturação da peça expandimos o conteúdo em questão para as 
escolas do município venâncio-airense, junto a debates, onde deliberamos sobre auto-estima, ansiedade, 
relacionamentos abusivos, entre outros assuntos. As apresentações, com a peça teatral, seguida de 
debate, nos possibilitaram refletir sobre os sujeitos, a forma como reagiram: demonstrando através de 
seus corpos, respiração, tensão, olhar, inquietude, que de alguma forma se externalizou e nos capturou. 
Talvez pelo desconforto causado pelo tema abordado, ou pela posição em que foram colocados: [entre]. 
Em um ambiente que podemos citar como tóxico, a escola ainda entendida como instituição capaz de 
homogeneizar, classificar, aprovar ou reprovar tudo que diz respeito ao sujeito. Alunos ainda vistos como 
inexpressivos, no mesmo processo em que queremos instigá-los pensar, desprendendo-se das “verdades” 
ao redor deles, percebemos o quanto nós estamos impregnados pelos discursos, a dificuldade de nos 
mantermos neutros em relação aos alunos, no sentido de não cometer julgamentos. A importância de 
trazer o debate para escola que não trata dos temas de saúde emocional: autoconhecimento não é fácil e 
precisa de uma referência, desenvolvendo o teatro como auxílio. Ao longo desta escrita fomos fomentando 
a vontade de continuar a peça, de estendê-la a diferentes públicos e de poder, junto a eles, conversar, 
discutir, refletir para que possamos fortalecer os sujeitos, que interroguem o que já está posto, 
naturalizado. 
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TRAÇANDO O PERFIL DO LEITOR DO IFSUL CAMAQUÃ 2018  

Autor(es): Matheus Machado Mendes, Rochele Peres Barros, Vanessa Maziero Oliveira 

Orientador: Sandra Beatriz Salenave de Brito 

Instituição: IFSul Câmpus Camaquã 

Através de conversas com os colegas, no início do ano letivo de 2015, observou-se que alguns afirmavam 
não ter tempo disponível ou interesse para ler. Diversas pesquisas científicas relacionam a falta de leitura 
a vocabulário precário, erros ortográficos, ausência de criatividade na escrita e argumentação sem 
embasamento consistente em textos estudantis, pois a leitura é uma ferramenta no desenvolvimento do 
senso crítico, na compreensão e produção dos textos. Assim, surgiu a ideia de realizar um estudo que 
revelasse a realidade de leitura do nosso cotidiano escolar. Deste modo, o presente trabalho tem por 
objetivo delimitar o perfil do leitor do IFSul Campus Camaquã, conhecendo a rotina de leitura dos alunos 
do ensino médio integrado, bem como relacionar estes dados a uma bibliografia que comprove a 
importância da leitura para a formação de sujeitos críticos e autônomos. A metodologia consistiu na 
aplicação, no final do primeiro semestre de 2015, de um questionário com 27 perguntas para perceber a 
relação dos estudantes com a leitura. O mesmo foi elaborado na plataforma Google Forms e, aplicado no 
Laboratório de Informática. Os dados foram analisados, tabulados e expressos em gráficos. Após a análise 
dos resultados, realizamos diversas ações de extensão: intervenções para que o hábito de leitura se torne 
algo prazeroso, como um canal no YouTube, encontros do Clube do Livro, revitalização do mural da 
biblioteca do campus e organização da Semana Literária. Após a conclusão da primeira etapa do projeto, 
no ano de 2018, aplicamos um novo questionário, agora em parceria com a biblioteca, para que 
pudéssemos analisar as mudanças neste intervalo de tempo, avaliando aspectos quantitativos e 
qualitativos, iniciando assim a segunda fase da pesquisa. Os resultados de 2018 expressam que, após um 
ciclo de quatro anos de incentivo à leitura, o número de leitores cresceu (57% versus 79,2%), assim como 
a busca pela leitura por iniciativa própria (26,2%). O leitor do IFSul Camaquã 2018, revela que, em sua 
grande maioria, considera a leitura importante (98,2%, em 2015 foram 93,7%), houve um aumento na 
leitura por prazer(de 30% para 39,6%), prefere livros impressos (81%) e leituras curtas, lê 
predominantemente em casa (64,5%), por meio de livros comprados (4%), por indicação de amigos 
(12%) e professores (17,4%). Desde 2017, promovemos encontros com mediadores de leitura como 
forma de divulgar os resultados da pesquisa e incentivar a formação dos leitores, como o Literacriando: 
Caminhos para ler o mundo (2017) e o Encontro de Práticas de Mediação de Leitura que chegará em sua 
terceira edição na Feira do Livro de Porto Alegre. Para 2019, seguimos com a pesquisa e a extensão de 
maneira integrada, trabalhando com todas as variáveis mencionadas, mantendo a parceria com a EMEF 
Marina de Godoy Netto e o EEEM Sete de Setembro. 
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AUTOMATED GREENHOUSE: SISTEMA DE CONTROLE PARA ESTUFAS 
RESIDENCIAIS 

Autor(es): Gustavo Diersmann Costa, Izabela Dill e Caldas, Tiago Silva Jardim  

Orientador: Otávio Schmengler 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

Com o crescimento das mudanças climáticas torna-se cada vez mais difícil o cultivo de algumas plantas, e 
quando fala-se de cultivos em áreas urbanas é ainda mais complexo. O crescimento dessas mudanças no 
clima, juntamente do crescimento da urbanização, faz com que seja cada vez mais inviável o acesso a 
plantio local em grandes cidades, pois não há disponibilidade de grandes ambientes e o clima urbano 
também não é ideal para muitos cultivos. Além disso, as grandes variações de tempo e clima influenciam 
negativamente no desenvolvimento, qualidade e no aparecimento de doenças e insetos nas plantas. Assim, 
o projeto parte da premissa de melhorias de três problemas encontrados: problemas climáticos, 
aparecimento de insetos ou doenças nas plantas e dificuldade de cultivo em pequenos espaços, com ênfase 
no espaço urbano e residencial. Torna-se, dessa maneira, o objetivo principal do projeto facilitar o acesso 
da população, principalmente a urbana, à cultivos locais e orgânicos por meio de uma estufa automática 
com sistema de controle, mantendo as culturas em ambientes protegidos, ideais para seu desenvolvimento 
e sem ocupar muito espaço. A inclusão de uma estufa em casa proporciona benefícios tanto a natureza, 
quanto a quem irá utilizá-la. A monitoria das variáveis climáticas (feitas em tempo real e sendo 
apresentadas por um display) fornecerá os dados das variáveis internas da estufa para o sistema de 
controle, que fará o necessário para que as plantas tenham um bom desenvolvimento, não causando 
desperdício hídrico, mantendo a estufa com circulação de ar e umidade e fornecendo a luminosidade 
necessária para a planta. O software principal a ser utilizado é o Arduino IDE, onde será feita a 
programação do sistema de controle e da comunicação dos sensores com a placa eletrônica e seus 
comandos. A estrutura da estufa é um ambiente protegido, o que diminui o aparecimento de insetos e, 
junto do sistema de controle, diminuirá o aparecimento de doenças nas plantas, fazendo o uso de 
agrotóxicos desnecessário. E, para que seja possível fazer o cultivo em pequenos espaços ou em 
residências, sua estrutura externa será reduzida e adequada para o ambiente a ser utilizado. Os projetos 
e artigos estudados até então enfrentam problemas em relação ao tamanho robusto e mau monitoramento 
e/ou controle de diversos fatores importantes para desenvolvimento de cultivos. Além disso, os preços das 
estufas propostas são altos e não tão acessíveis. No entanto, o estudo desses documentos foi crucial para 
o desenvolvimento do presente projeto, pois serviram como base metodológica, fornecendo informações 
para análise, onde foi encontrado as problemáticas, possíveis melhorias e dados sobre materiais que se 
fariam necessários. O projeto a ser desenvolvido pela equipe visa continuar com a ideia de ter controle 
sobre as variáveis, no entanto, haverá melhorias em relação ao seu custo e tamanho, com materiais mais 
acessíveis e ocupando menores espaços, podendo realmente ser usada dentro de residências. A pesquisa 
também deverá seguir outros focos, posteriormente, diferentes dos projetos estudados.   
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ASSISTIVA  
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Orientador: Valter Lenine Fernandes 

 Co-orientador(es): Diego Abich Rodrigues 
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Segundo dados da OMS, cerca de 39 milhões de pessoas no mundo são cegas e outras 246 milhões 
possuem perda severa ou moderada da visão, o que dificulta a realização de tarefas do cotidiano. No 
Brasil, mais de 6,5 milhões de pessoas possuem alguma deficiência visual: 528.624 pessoas são incapazes 
de enxergar e 6.056.654 pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal. Os principais tópicos que 
incentivaram o desenvolvimento deste trabalho foram a presença de pessoas com deficiência visual 
restritas a educação de qualidade sendo poucos os métodos de ensino-aprendizagem para deficientes 
visuais ou com baixa visão. A disciplina de Eletricidade é parte integrante da grade curricular dos três 
cursos ofertados no Câmpus Sapiranga, Eletromecânica, Eletrotécnica e Informática e diante da 
necessidade de acessibilidade o presente trabalho tem como objetivo apresentar metodologias de ensino-
aprendizagem. Nesse sentido, novas pesquisas realizadas referentes aos 5 sentidos humanos provam que 
a partir da perda de um ou mais sentidos, o cérebro cria novas conexões que fazem com que os sentidos 
restantes se desenvolvam com mais intensidade. Em pessoas cegas, a audição, o tato e o paladar são 
recursos fundamentais para as percepções exteriores e interiores do indivíduo e que suprem a ausência 
da visão e, neste caso, os protótipos buscam explorar esses sentidos. Assim foram desenvolvidos 
protótipos que auxiliam na compreensão dos conceitos básicos de eletricidade tais como Lei de Ohm, 
interação das cargas elétricas, associação de resistores em série e paralelo e montagens de circuitos 
simples no protoboard, bem como a adaptação dos materiais teóricos da disciplina para a escrita Braille. 
Inicialmente foram desenvolvidos três protótipos que abordam a Lei de Ohm, com o intuito de tornar o 
conceito de resistência mais didático na qual foi utilizado duas madeiras de comprimentos diferentes e 
mesma área, sendo percorridas por dois encaixes de modo que quanto mais longo o caminho que estes 
percorrem, maior a sua resistência. Foi demonstrado a simbologia de um circuito série com corrente 
contínua utilizando-se arruelas para representar a passagem da corrente elétrica a fim de que a pessoa 
com deficiência relacione a passagem dos elétrons e a dificuldade em percorrer a simbologia da resistência. 
Por fim, foi elaborado em uma chapa de madeira um circuito série, deixando salientes os componentes 
eletroeletrônicos e os fios que os conectam à mostra para uma melhor percepção. Conforme a corrente 
percorre o circuito um buzzer é acionado emitindo um sinal sonoro, comprovando de fato que os conceitos 
teóricos funcionam na prática. Seguindo a metodologia do projeto, foi realizado o detalhamento (2D), 
modelamento (3D) e a construção dos protótipos iniciais, bem como a estruturação do referencial teórico 
que será realizado durante todo o projeto. O próximo passo será a adaptação do material teórico para a 
escrita Braille bem como o desenvolvimento de um protoboard com a finalidade de permitir que o usuário 
possa montar seu próprio circuito e após, será realizado aulas experimentais com pessoas portadoras da 
deficiência visual para testes e possíveis ajustes.   
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DISPOSITIVO DE FISCALIZAÇÃO DO USO DE CINTO DE SEGURANÇA EM 
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Ao ser sancionado, em 1997, Código de Trânsito Brasileiro trouxe consigo a obrigatoriedade do uso de 
cinto de segurança por parte dos motoristas e passageiros dos veículos. Diversos estudos apontam a falta 
do uso do dispositivo como uma das maiores causas de morte no trânsito pelas vias brasileiras e, ao 
defrontarem-se com esse quantitativo, os autores do projeto decidiram criar um dispositivo para identificar 
os passageiros que estão utilizando o cinto de segurança. Para a execução do projeto foi necessária a 
delimitação do objeto de estudo, assim foram feitas pesquisas abrangendo todos os possíveis temas. 
Foram selecionados os ônibus como um todo e, após os filtros, descartaram-se os ônibus intermunicipais 
pois, de acordo com a legislação, não existe a obrigatoriedade do uso de cinto nos ônibus onde os 
passageiros possam ir de pé. Então concluíram-se os ônibus interestaduais como sendo os de maior 
obrigatoriedade no uso do cinto de segurança, restando-o como objeto. Como implementar a tecnologia 
no cumprimento do Art. 65. do CTB, por parte dos passageiros e condutores, dos ônibus interestaduais? 
Essa foi a pergunta motivadora para o início do desenvolvimento. Os estudantes, após pesquisas, 
encontraram o artigo científico “Sistema de monitoramento da utilização de dispositivo de segurança 
veicular coletivo”, de Lucas Martins, no qual foi a inspiração para a decisão de desenvolver um dispositivo 
no qual detectasse a presença de cada passageiro no acento, além averiguar se o cinto estava afivelado 
e com a distância necessária onde houvesse uma pessoa. Afirmaram que possibilitar a identificação, por 
parte do motorista, do uso de cinto de segurança por cada passageiro, seria o objetivo geral. E, como 
específicos, determinar a escolha dos três sensores capazes de reconhecer o indivíduo: sensor de carga, 
sensor de efeito hall e sensor encoder. Trazem como hipótese que o projeto auxiliará em diversos campos, 
não somente nos ônibus, podendo salvar vidas, entretanto não aplicável em todos os meios, devido ao 
alto custo. E, como resultados esperados, a implementação desse dispositivo nos ônibus de todo o país, 
facilitando a fiscalização, bem como protegendo os passageiros, que estarão mais seguros, evitando 
diversas mortes. Com isso, conscientizar a população sobre o risco do não uso do cinto de segurança.   
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A utilização de dinheiro em espécie em atividades do cotidiano é muitas vezes indispensável. Entretanto, 
para deficientes visuais isso se torna um empecilho. Conversando com algumas pessoas com essa 
deficiência é possível perceber através dos relatos que, em certos casos, estas pessoas não conseguem 
ter confiança em fazer suas compras sozinhas e ter a certeza de estar recebendo o troco corretamente. 
Pensando nisso, este projeto visa o desenvolvimento de um dispositivo portátil, de baixo custo, que seja 
capaz de identificar cédulas, facilitando ações no dia-a-dia de cegos. Como existem seis cédulas e cada 
uma tem sete milímetros de diferença no comprimento, o dispositivo que é alimentado por uma bateria, 
identifica o tamanho das cédulas através de uma série de sensores infravermelhos. Uma vez identificado 
o tamanho da cédula, a placa controladora Arduino Nano, envia para um módulo de reprodução de som, 
um comando para executar um áudio referente à cédula identificada. Este módulo lê um arquivo MP3 de 
um cartão de memória e envia para um circuito amplificador de som um sinal que será reproduzido por um 
alto falante. O esquemático elétrico do projeto já está completo, a placa do dispositivo será desenvolvida 
pelo grupo em um software de simulação e elaboração de layout de PCI (placa de circuito integrado) e a 
estrutura será impressa em uma impressora 3D. Sabe-se que é de extrema importância que os cegos cada 
vez mais consigam, através de ideias ou objetos inovadores, se inserirem com igualdade na comunidade. 
Segundo Sá às necessidades de cada pessoa têm igual relevância e deveriam constituir a base do 
planejamento social. Sendo assim o objetivo do desenvolvimento deste dispositivo é melhorar a qualidade 
de vida e a comunicação social dos deficientes visuais e fornecer facilidade para que identifiquem cédulas 
de real. Sabendo que muitas vezes dispositivos de acessibilidade tem um valor muito acima do que as 
pessoas que os necessitam podem pagar, este projeto está sendo desenvolvido com foco em reduzir o 
seu valor de fabricação ao máximo. Trazer maior inclusão dos deficientes visuais na sociedade, 
oportunizando a eles autonomia ao realizarem qualquer atividade que envolve dinheiro sem a necessidade 
de terceiros também é um ponto muito importante. Finalmente, a importância de ampliar conhecimentos 
no âmbito da tecnologia e suas inovações na área de acessibilidade também é um ponto forte deste 
projeto. De acordo com Godinho para a maioria das pessoas a tecnologia torna a vida mais fácil. Mas para 
uma pessoa com necessidades especiais, a tecnologia torna as tarefas do dia-a-dia mais acessível. As 
conversas com alguns deficientes visuais evidenciaram o interesse no uso do dispositivo proposto por esse 
projeto uma vez que o mesmo ajudará em algo tão comum no cotidiano de qualquer pessoa. 
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Na confecção de placas de circuito impresso (PCI’s), atualmente, um dos métodos mais utilizados e 
principalmente, que apresenta menor exigência de equipamentos especializados, é o método de 
transferência térmica. Porém, esta forma de prototipagem artesanal, além de expor quem a executa a 
temperaturas elevadas, normalmente exige que se faça correções manuais na impressão do layout (trilhas 
do circuito), gerando retrabalho e por consequência atrasos no desenvolvimento de projetos. Uma 
alternativa a este método é utilizar uma máquina a Comando Numérico Computadorizado (CNC), estas 
podem reproduzir o layout do circuito de forma automática e precisa, permitindo obter reprodutibilidade, 
embora este tipo de máquina possua um custo de aquisição elevado para a maioria das instituições de 
ensino. Neste contexto, chegou-se a seguinte questão problema: como desenvolver um protótipo de 
máquina automatizada para reproduzir o desenho das trilhas do circuito? Como hipótese de solução a este 
problema, está sendo desenvolvido um protótipo de plotter CNC de baixo custo, com o objetivo de auxiliar 
na prototipagem de PCI’s em ambientes acadêmicos, o qual deverá ilustrar o layout das PCI’s de forma 
automática, por meio de uma caneta de tinta permanente. Tendo em vista responder à questão problema 
e alcançar o objetivo geral, foram elencadas três principais metas: projetar e construir uma estrutura 
mecânica; projetar e construir um sistema eletrônico; selecionar um conjunto de software e firmware para 
gerenciar o protótipo. Para isto, foi projetada uma estrutura mecânica com peças previstas para impressão 
3D, na qual foram realizadas simulações no software SolidWorks 2015, com o objetivo de validar a 
resistência mecânica da estrutura para a sua aplicação. A seguir, foi projetado um sistema eletrônico 
responsável por integrar os periféricos físicos do protótipo (motores, botões, sensores de fim de curso) 
com o controle computacional, e por fim foram investigados softwares que fossem capazes de realizar as 
tarefas exigidas para o funcionamento do dispositivo. Após ser validado por meio de simulações, a 
estrutura mecânica será impressa em impressora 3D. Simultaneamente, foi confeccionada uma PCI para 
aplicação no sistema eletrônico, e após isto o protótipo foi montado. Os resultados obtidos até o momento 
são referentes às simulações realizadas na estrutura mecânica, onde foram avaliados os dados obtidos 
com validação positiva para construção, ainda, se concluiu que o software inkscape será utilizado para 
converter a imagem do circuito em linguagem de máquina e o software universal gcode sender será 
utilizado para enviar as linhas de código ao microcontrolador. Ademais, determinou-se também que o 
firmware grbl será responsável interpretar a linguagem de máquina e convertê-la em sinais elétricos, para 
enviar comandos aos motores. Além disso, foi estipulado por meio de uma equação matemática que o 
protótipo terá uma resolução de 0.0125 milímetro e poderá confeccionar PCI’s de dimensões máximas de 
120 milímetros x 160 milímetros. Segundo uma tabela de custos previamente elencada, o protótipo terá 
um custo total inferior a R$ 210 em materiais investidos. 
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O projeto P.H.A.R.A.O. Construction trata da fabricação de um protótipo de Veículo Automaticamente Guiado 
(AGV) transposto de um projeto de robô educacional utilizado em competições. Deseja-se com este estudo, 
realizar a construção de um protótipo de Veículo Automaticamente Guiado com capacidade de atuação em 
âmbito acadêmico, acreditando na hipótese que é possível a construção deste tipo de robô a um custo 
relativamente reduzido, se comparado a sistemas autônomos existentes no mercado. Este projeto almeja 
ainda, estabelecer uma metodologia de produção de robôs autônomos de pequeno porte, baseada em 
conceitos de “design for manufacturing” aplicados aos sistemas mecânico e eletrônico do protótipo. Em 
sua primeira etapa o projeto P.H.A.R.A.O. apresentou estudos destinados a identificação de necessidades 
básicas do robô, baseados em um conjunto de pesquisas bibliográficas associadas a ações experimentais 
aplicando conhecimentos teóricos na montagem de um protótipo destinado a robótica educacional, 
propondo também o estudo do estudo em sistemas que por sua vez, compõem um robô industrial. A 
chamada versão “robô autônomo educacional” conta com sistema de sensoriamento, capacidade de seguir 
caminhos fixos e de realizar contorno de obstáculos, implementando, assim, características desejáveis a 
uma vasta gama de robôs móveis, em aplicações didáticas ou industriais. Entretanto o projeto didático 
exibia a capacidade de transportar cargas com geometrias e massa diversas, necessitando de uma etapa 
de adequação do projeto as novas necessidades. Assim, foram realizados estudos e projeções de sistemas 
mecânicos e eletrônicos, entorno desta carência apresentada no robô educacional, em comparação ao 
industrial, para adequar um protótipo a outro. Deste modo, realizou-se verificações estruturais aplicadas 
ao protótipo de AGV, devido à complexidade da distribuição de carga na estrutura mecânica do robô, por 
fim, realizando uma etapa de otimização do projeto termos de elementos estruturais. Nesta etapa do 
projeto serão realizados estudos referentes a estruturas de controle, a nível de software, que 
posteriormente serão aplicadas ao robô autônomo, bem como identificação de características destinadas 
a utilização de sistemas capazes de ter bom aproveitamento de energia. Serão realizados estudos de caso 
baseados no desenvolvimento de uma bancada de teste de motores e uma interface homem maquina, de 
modo a possibilitar a experimentação de algoritmos de sensoriamento básicos, bem como testes de 
hardware de comando de sinalização e identificação de rota. As demais etapas de testes de operação dos 
sistemas elétrico, de controle e de acionamento serão realizadas no escopo deste estudo. 
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Aulas práticas constituem uma importante etapa metodológica, pois facilita o desenvolvimento do ensino-
aprendizagem em diversas áreas. Através da experimentação alia-se teoria à prática, possibilitando o 
desenvolvimento de pesquisa e de problematização em sala de aula, despertando a curiosidade e o 
interesse do aluno e transformando o estudante em sujeito da aprendizagem. As aulas práticas, juntamente 
com a teoria, aprimoram o entendimento dos discentes no conceito, pois possibilitam desenvolver 
habilidades e competências específicas, além de fazê-lo identificar as dificuldades reais de cada conteúdo. 
A experimentação no ensino das ciências tem as funções de despertar e manter o interesse dos alunos, 
envolver os estudantes em investigações científicas, desenvolver habilidades e capacidade de resolver 
problemas e compreender conceitos básicos. O IFSul Câmpus Sapiranga conta com os cursos de 
Eletrotécnica, Eletromecânica e Eletroeletrônica, e estes possuem disciplinas relacionadas a instalações 
elétricas residenciais, porém os espaços de práticas dessas disciplinas possuem apenas bancadas 
didáticas que auxiliam no estudo do conceito, mas dificultam a aproximação da realidade na execução de 
instalações reais. Evidencia-se que é de extrema importância ter práticas que aproximem o discente à 
realidade, para que seja possível que o mesmo desenvolva suas habilidades técnicas e se depare com as 
dificuldades que uma instalação residencial pode apresentar. Assim, o objetivo deste projeto é construir 
um painel para práticas de instalações elétricas que garanta a segurança durante a operação e através da 
distribuição de eletrodutos, caixas de passagem e quadro de distribuição possibilite a realização de 
práticas que simule os conceitos e as dificuldades para a realização de instalação neste espaço. Para 
realização do projeto foi de fundamental importância pesquisar e estudar os componentes utilizados nas 
instalações elétricas a partir de apostilas e livros de ORTUNHO, MEDEIROS, SILVA JÚNIOR e CAVALIN. Para 
o painel, portanto, pretendemos elaborar diagramas unifilares e multifilares para as práticas a serem 
realizadas, compará-lo com as bancadas didáticas e desenvolver um manual do usuário. Acreditamos que 
o painel possibilitará uma melhor experiência aos alunos, pois possibilitará que realizem atividades 
próximas a de um processo real, como fazer a passagem de condutores em eletrodutos e realizar emendas. 
Definido o problema, foi analisada a viabilidade da construção do painel dentro da nossa realidade 
acadêmica cujo resultado positivo proporcionou o início das pesquisas sobre o tema e o desenvolvimento 
do referencial teórico. Em seguida, foi concluído o modelamento e detalhamento do painel no SolidWorks, 
foi realizada a seleção e aquisição de materiais, foram montadas as estruturas mecânica e elétrica do 
painel. Foram realizadas práticas de pontos de comandos de iluminação e tomadas na bancada didática. 
Foi elaborado, e testado na bancada didática o diagrama multifilar da instalação elétrica externa do painel 
para uma botoeira de emergência e sinalizadores luminosos para identificar quando o painel estiver 
energizado, após conclusão dos testes, foi realizada a instalação dos mesmos no painel, o que 
proporcionou a conclusão da montagem do mesmo, sendo assim, o painel ficou pronto para realização de 
práticas e foram executadas práticas de teste.   
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Este projeto foi criado para desenvolver uma máquina automatizada que tem em vista facilitar a mobilidade 
de pessoas em casas com existência de escadas. Foi feito a escolha de desenvolver este projeto, com o 
intuito de ajudar as pessoas com algum tipo de problema relacionado à sua locomoção, como é um tema 
muito amplo, a pesquisa é direcionada para aquelas pessoas que não podem ou não conseguem subir 
escadas, devido a algum tipo de deficiência. Este projeto que foi dado o nome de “Rolling Chair” é 
justamente para ajudar a acessibilidade dessas pessoas, pois facilitará completamente a locomoção de um 
ambiente da casa para o outro. No Brasil, o índice de idosos com algum tipo de dificuldade para realizar 
as atividades básicas em suas casas está em torno de 30% e dessa parcela 24% deles apresentam 
extrema dificuldade nessas ações e não conseguem locomoverem-se sem algum tipo de auxílio. Muitas 
vezes essas pessoas impossibilitadas das tarefas simples de seu cotidiano acabam se mudando para casas 
térreas ou até mesmo apartamentos que possuam elevador, afinal a maioria das casas não são projetadas 
para a inclusão de elevadores quando necessário. Uma das opções para resolver esse problema é a 
cadeira elevadora que se trata de uma adaptação na escada onde é acoplada uma cadeira em que o 
passageiro se senta e a mesma o leva até o extremo desejado da escada, para que haja a sua locomoção. 
Após o pedido de alguns orçamentos, foi concluído que o preço para adquirir tal produto acaba não sendo 
tão compensatório, levando em conta que o produto tem valor entre 72 a 79 mil reais no catálogo de 
algumas empresas, por exemplo. Com preços tão exorbitantes, essa adaptação acaba não sendo uma 
opção viável para a maior parcela da população; Buscando resolver esse problema, o projeto tem como 
principal objetivo não apenas facilitar a mobilidade de deficientes, mas conseguir tornar isso uma realidade 
acessível para a população por meio do uso de Arduino, cujo está sendo utilizado para o desenvolvimento 
de um protótipo em escala reduzida para testar o conceito e a eletrônica do projeto, e assim aplicar 
futuramente em tamanho real, explorando novas formas da construção do produto a fim de que ocorra 
uma redução de seu custo em mais de dez vezes. Segundo Alciomar e Samuel, a plataforma Arduino tem 
potencial para facilitar as soluções de acessibilidade, se mostrando uma alternativa versátil e barata, 
portanto, foi escolhida para a utilização no desenvolvimento desse projeto, assim tornando possível que 
cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de tecnologia.   
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Dos tipos de amputação realizados na perna, a amputação transfemoral é particularmente nociva para o 
ciclo de caminhada do amputado, pois o mesmo perde duas articulações importantes para o complexo 
ciclo de marcha humana: as articulações do joelho e tornozelo, e assim, o paciente amputado enfrenta 
diversos desafios no seu dia-a-dia (SMITH, 2004). Propondo amenizar esse problema, são desenvolvidas 
próteses ativas, as quais têm o objetivo de simular o funcionamento do joelho humano, gerando movimento 
a partir de algum atuador externo ao corpo, proporcionando assim a maior naturalidade possível para a 
caminhada do usuário com a tecnologia disponível atualmente. (HENNING, 1999; LAWSON et al., 2014). 
Porém, este tipo de prótese apresenta um custo de aquisição e manutenção elevado para a maior parte 
da população brasileira, uma vez que os dispositivos disponíveis no mercado são fabricados no exterior e 
têm alto custo. Além disso, os modelos de próteses ativas disponíveis utilizam sensores invasivos, os quais 
exigem uma cirurgia no processo de protetização, fator que limita o número de usuários que podem utilizá-
las, dado que alguns indivíduos perdem os terminais nervosos durante os processos de amputação e 
protetização. Uma alternativa com custo inferior ao das próteses ativas são as passivas, as quais 
proporcionam apenas um apoio como substituição ao membro amputado, não oferecem nenhuma 
adaptação ao biotipo do protetizado e tampouco geram alguma forma de movimento, contribuindo no 
surgimento de novos problemas de saúde ao usuário, devido à sobrecarga do membro não amputado, 
além de problemas na estrutura física do indivíduo. Partindo da discussão supracitada, chegou-se ao 
seguinte problema de pesquisa: como desenvolver um protótipo de prótese inteligente, utilizando sensores 
não invasivos, capaz de simular a marcha humana - adaptando-se ao biotipo de cada usuário - e que seja 
de baixo custo, a partir de melhorias embasadas nos resultados da etapa anterior desta linha de pesquisa? 
O objetivo deste projeto é desenvolver o quinto protótipo de prótese transfemoral inteligente, com 
tecnologias avançadas o suficiente para que se possa realizar testes com seres humanos em trabalhos 
futuros. Para isso, com base em informações sobre dimensionamento obtidas a partir da bibliografia, o 
sistema mecânico será redimensionado no software SolidWorks 2015, em que serão realizadas também 
simulações estáticas e dinâmicas, a fim de verificar resultados preliminares de resistência mecânica do 
protótipo e, assim, validar o projeto mecânico para construção. Além disso, será projetado um sistema 
eletrônico com poder computacional suficiente para processar os dados do sistema de controle baseado 
em redes neurais artificiais. Após validados os projetos mecânico e eletrônico, serão 
adquiridas/confeccionadas as partes de ambos os sistemas e montado o protótipo. Os resultados obtidos 
até então são referentes ao dimensionamento do protótipo, tais como: momentos de inércia, aceleração e 
torque necessário do motor para movimentação do sistema sob carga dinâmica. Futuramente, pretende-
se avaliar a prótese quanto à capacidade de resistência sob carga dinâmica, resistência à fadiga, tempo 
de resposta do sistema físico ao controle eletrônico, além de aprimorar o sistema de controle do atuador, 
evitando movimentações indesejadas devido à inércia e vibrações do sistema.   
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SOFIA – SISTEMA ÓPTICO DE FUNCIONAMENTO E ANALISE MÉDICA FASE 1  

Autor(es): Rafael dos Santos Maffei, Rafael Gomes Botelho 

 Orientador: Carlos Eduardo Lopes Bastos 

Coorientador(es): Rafael Galli 

Instituição: IFSUL Câmpus Pelotas 

A enfermagem é uma área de extrema relevância para a sociedade, contribui não somente para a saúde 
brasileira, mas também para a mundial. É uma área que demanda muita paciência psicológica não só do 
profissional da saúde, mas também do enfermo. Todavia, o acumulo de pacientes, somado a falta de 
profissionais qualificados, faz com que essa tarefa seja dificultada. Assim, a escassez do tempo acaba por 
gerar um atraso no atendimento pessoal fazendo com que, muitos indivíduos tenham suas enfermidades 
agravadas, ocasionando um certo desconforto a população, principalmente idosos e crianças. O projeto 
SOFIA (Sistema Óptico de Funcionamento e Analise Médica) em sua primeira fase desenvolvimento tem por 
objetivo proporcionar aos hospitais públicos e a outros locais afins, um sistema eletrônico que possa 
garantir a possibilidade de atender os pacientes com uma maior eficácia, podendo sustentar uma melhora 
nas filas desses estabelecimentos e um enriquecimento no atendimento realizado pelo enfermeiro. O 
dispositivo em questão possibilitaria ao profissional a capacidade de realizar uma triagem de forma rápida, 
eficiente e não invasiva, com base nos resultados dos exames clínicos convencionais. A idéia inicial se dá 
pela construção de um robô humanóide que faça uma interação com o paciente e simultaneamente realize 
a aquisição da temperatura do mesmo. Posto isso, o exame é realizado por meio de um sensor 
infravermelho dedicado, de forma a analisar por completo a estrutura corporal e construir uma imagem 
termográfica do enfermo. Ao final do processo, os dados dos exames obtidos são enviados para o 
profissional atuante. Em uma fase posterior estima-se acrescentar outros sensores com o objetivo de 
fornecer uma gama maior de exames, como por exemplo, exames de nível de glicose. Todos os mecanismos 
são controlados por um microcomputador programável, o qual é muito versátil para aprimoramentos e 
alterações posteriores no projeto. O SOFIA apresenta diversas vantagens, como uma melhora na eficiência 
do atendimento de hospitais e locais afins, pois o sistema é capaz de examinar o indivíduo de forma ágil 
sem que ocorra um agravamento das filas acarretando também no enriquecimento do trabalho dos 
profissionais atuantes. 
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ADA - AMBIENTES SEGUROS PARA MULHERES  

Autor(es): Amanda Rodrigues, Pedro Henrique Silva Mietlicki 

Orientador: Gabriel Souza Ribeiro 

Coorientador(es): Daniela Medeiros de Azevedo Prates 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

O presente projeto de pesquisa problematiza como mulheres apropriam-se dos espaços públicos da cidade 
de Charqueadas, considerando relações de gênero e violência. Para tanto, assume como objetivo 
reconhecer relações entre mulheres e violência de gênero nos espaços públicos, visando a criação de um 
sistema (Web e aplicativo) que auxilie as mulheres no combate ao assédio e ao medo das mesmas saírem 
às ruas. O projeto tem esse nome em homenagem a primeira pessoa programadora do mundo, uma 
mulher, Ada Lovelace, como um mecanismo de ressaltar a importância e o protagonismo das mulheres. A 
investigação assume como referencial teórico a articulação entre teorizações sobre gênero e gênero e 
violência no espaço público a qual permite inferir que a violência influencia mulheres e seus papéis de 
gênero na apropriação e configuração de espaços públicos. Nessa perspectiva, ressalta-se que para os 
homens há circunstâncias e momentos que deixam a cidade mais insegura, contudo para as mulheres os 
locais públicos são sempre uma questão de medo, deixando-as sem outra opção. A esse respeito estima-
se que 42% das mulheres já sofreram assédio sexual e 86% das mulheres brasileiras relatam já ter sofrido 
assédio em público, justificando a relevância da presente pesquisa. A pesquisa assume como 
procedimentos metodológicos o desenvolvimento de um questionário semiestruturado compartilhado nas 
redes sociais da internet com o objetivo de reconhecer como as mulheres se apropriam dos espaços 
públicos, seu perfil e a relação dos espaços violência. A investigação abrangeu a observação participante 
nas redes sociais, analisando relatos que permitissem maior compreensão sobre o fenômeno. 
Posteriormente, desenvolveu-se entrevistas semiestruturadas junto a Coordenadoria da Mulher da região, 
buscando maior reconhecimento da problemática para o delineamento do aplicativo. O Ada terá um 
cadastro inicial em que as usuárias irão inserir seus dados no sistema. Após, já na página inicial, as mesmas 
terão o mapa da sua respectiva cidade em que poderão avaliar os locais quanto ao seu nível de segurança 
na sua própria opinião, Os locais receberão uma etiqueta conforme sua média de avaliação de segurança 
esperando que os responsáveis tomem alguma espécie de retratação de algumas atitudes para que a 
avaliação seja recalculada pelas usuárias. O aplicativo também terá o “Botão de Emergência” que será 
acionado pela usuária quando a mesma estiver em situação de perigo ou insegurança. O botão irá acionar 
todas as mulheres vinculadas ao aplicativo na região e irá acionar as autoridades, se assim a usuária 
quiser. Assim, pretende-se propiciar mecanismos para ampliar a segurança das mulheres na apropriação 
dos espaços públicos da cidade, fazendo com que os locais tenham avaliação antes mesmo delas o 
frequentarem, mantendo sempre a segurança das usuárias ao acessar o aplicativo.   
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AUTOMATIC FACT CHECKER - ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA 
FERRAMENTA AUTOMATIZADA PARA DETECÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS 

Autor(es): Amanda Batista Vieira, Gabriela Vieira Martins, Guilherme da Silva Oliveira  

Orientador: Roberto Irajá Tavares da Costa Filho 

Coorientador(es): Vinícius Tavares Guimarães 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

O alto impacto e a rápida propagação das notícias falsas (também conhecidas por fake news) consiste em 
um fenômeno de escala global que evidencia o declínio das fontes confiáveis de informação perante a 
desinformação que caracteriza a era da Internet. Embora pessoas mal intencionadas - e também robôs - 
propaguem notícias falsas, acredita-se que uma parte significativa da população contribua para tal 
propagação pelo simples fato de desconhecer os fatos. Com base nessa hipótese, a presente proposta de 
trabalho tem por objetivo pesquisar e desenvolver um sistema com a capacidade de processar diversos 
atributos quantitativos e qualitativos de uma notícia e, com base nesses dados, inferir uma métrica objetiva 
que indique a probabilidade da mesma ser falsa. Espera-se que uma ferramenta com a habilidade de 
oferecer uma indicação simples e objetiva sobre a veracidade da notícia diminua sensivelmente a 
propagação e, consequentemente, reduza a desinformação que afeta uma importante parcela da 
população. O primeiro passo para a construção do referido sistema consiste em criar um conjunto de 
interfaces WEB que permita construir um banco de dados nacional de notícias cuja veracidade foi avaliada 
por terceiros. Essa base de dados tem por objetivo servir de entrada para o treinamento dos algoritmos 
de aprendizado de máquina. Em um segundo estágio, pretende-se empregar técnicas existentes de 
sugestões linguísticas e análise de rede de conexões (apoiadas por Aprendizado de Máquina e Inteligência 
Artificial), combinadas com mineração de dados, para construção de um mecanismo que permita avaliar a 
confiabilidade de notícias on-line. Além da pesquisa e desenvolvimento de um motor para avaliação de 
notícias, como resultado da presente proposta de projeto espera-se fomentar a formação de uma massa 
crítica na comunidade discente e docente do IFSul com a capacidade de aplicar as recentes técnicas de 
inteligência artificial para a solução de importantes problemas de nossa sociedade.   
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BLINDCHESS – XADREZ PARA DEFICIENTES VISUAIS 

Autor(es): Daniel da Silveira Wojcickoski, Esther Maira Cardoso Rosa, Gisele Vaz Bortolini 

Orientador: Carlos Francisco Soares de Souza 

Coorientador(es): Rafael Marquetto Vargas 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

Jogos de tabuleiro adaptados a deficientes visuais já existem, mas são pouco comuns e geralmente não 
oferecem uma ótima experiência ao jogador pelo fato de disponibilizar somente o tato como forma de 
comunicação com este. Neste caso, se houver um erro de posicionamento das peças no tabuleiro ou 
alguma peça cair do mesmo, na maior parte das vezes o jogador não saberá. Buscando uma solução para 
esse problema, o intuito deste trabalho é desenvolver um tabuleiro de Xadrez adaptado para deficientes 
visuais e que consiga se comunicar com o usuário. Para chegar a tal objetivo, as peças serão impressas 
em uma impressora 3D com algumas adaptações, existirá uma pequena esfera na parte superior de todas 
as peças brancas para os jogadores poderem as diferenciar das pretas. Na parte inferior das peças 
existirão imãs que serão lidos por uma matriz de sensores magnéticos para assim o tabuleiro poder saber 
onde as peças se encontram. No tabuleiro que também, será impresso em 3D, as casas pretas serão mais 
altas para tornar possível ao jogador reconhecer e fazer movimentos nas peças corretamente além disso 
as casas irão possuir um furo, com formato de D, em seu centro para as peças poderem ser lidas e 
encaixadas, o que evita possíveis quedas acidentais ou o encaixe das peças de jeito errado. O sistema 
eletrônico, munido de uma matriz de sensores magnéticos, lê as ações ocorridas, as transforma para forma 
de texto e as envia para um aplicativo desenvolvido para Android, via Bluetooth. O aplicativo foi 
desenvolvido para tornar a comunicação entre usuário e tabuleiro mais fácil ele é responsável 
principalmente por transformar as ações recebidas em forma de texto, para áudio, através da API do 
google “Speech-to-text” e as ler através uma voz artificial. Para ter uma prova de conceito foi desenvolvido 
um tabuleiro 3x3 com a ideia de adaptar o jogo da velha, este jogo da velha tem o funcionamento parecido 
com o tabuleiro de xadrez avisando onde o jogador colocou uma peça e também quando alguém vence, 
com este tabuleiro conseguimos testar nosso aplicativo e a ideia de usar sensores de campo magnético 
para ler onde estão as peças, assim provando que o conceito planejado é possível de ser executado. 
  



Ensino Médio Integrado / Técnico de Nível Médio: Informática 

XIII MOCITEC 
30 e 31 de agosto de 2019 

105 

CYBER CODE - ENSINANDO LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS 

Autor(es): Gabrielli Rocha Barcelos  

Orientador: Fabio de Oliveira Dias  

Instituição: IFSul Campus Gravataí 

A tecnologia tem avançado rapidamente e, com sua aplicação em diversos segmentos, tem sido cada vez 
mais importante o conhecimento sobre informática e programação. Dentro desse contexto, torna-se 
imperativo aprender a programar e a desenvolver o pensamento computacional, que engloba habilidades 
como a resolução de problemas, a capacidade de abstração e a criatividade, úteis para qualquer área do 
conhecimento. Com foco nessa necessidade de atualização e pensando nos desafios do profissional do 
futuro, foram desenvolvidos diversos jogos com teor educativo, que, através de interfaces lúdicas atraem 
as crianças e as envolvem em situações que as fazem desenvolver seu raciocínio e outras habilidades 
necessárias em programação. Sem perceber, as crianças vão adquirindo tais habilidades e interesses que 
permitem a elas, no futuro, desenvolver capacidades ligadas a esse ramo do conhecimento. Pesquisa 
realizada por Tew et al. afirma que alunos que possuíam alguma dificuldade em certas disciplinas, após 
aprofundarem seu conhecimento em conceitos de Computação, passaram a relacioná-las com outras e 
tiveram um rendimento maior. Este trabalho tem como objetivo principal ensinar lógica de programação 
para crianças, apresentando conceitos básicos e uma interface lúdica, de forma a auxiliar a aprender a 
programar e desenvolver o pensamento computacional através de um jogo mobile para Android. Suas 
principais diferenças entre os jogos que já estão disponíveis atualmente e que foram comparados com esta 
proposta serão as notificações ajustáveis e sua história imersiva. O primeiro funcionará como um 
despertador para lembrar o usuário de continuar os seus estudos, como uma maneira de incentivo. Já a 
história imersiva incluirá o usuário no jogo como um dos personagens, envolvendo-o na trama. O projeto 
ainda está em desenvolvimento e, por este motivo, serão apresentadas apenas algumas das telas do jogo, 
além dos seus personagens e será validado através de testes com usuários voluntários. O jogo traz 
conceitos de gamificação a partir de uma galeria de conquistas, onde ficarão os troféus dos objetivos 
alcançados pelo usuário. As fases do jogo são apresentadas através de um mapa, mostrando o caminho 
a ser seguido pelo usuário com alguns vilões durante o percurso. Há um espaço onde será exibido o código 
gerado a partir dos botões que serão clicados pelo usuário. Há também um botão de iniciar, que 
reproduzirá o código e fará o personagem andar e um botão de recomeçar, que poderá ser clicado caso 
o código estiver incorreto, fazendo com que o personagem volte a origem. Apresentando conceitos básicos 
de programação que auxiliam o usuário a aprender este conteúdo através da plataforma, conclui-se que 
as habilidades desenvolvidas pelo indivíduo, como o incentivo à resolução de problemas e o estímulo à 
capacidade de abstração, serão muito importantes tanto para sua vida escolar quanto para, futuramente, 
quando for inserido no mercado de trabalho.   
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E-LEGG - A VERDADEIRA PARTICIPAÇÃO POPULAR  

Autor(es): Jean da Silva Garcia 

Orientador: Fabio de Oliveira Dias 

Coorientador(es): Fabio Cantergiani Ribeiro Mendes 

Instituição: IFSul Câmpus Gravataí 

Atualmente a democracia representativa passa por um período de crise a nível mundial, algo que evidencia 
problemáticas que devem ser amplamente discutidas. Segundo Rousseau, um dos fatores que colocam em 
risco a democracia é a influência do interesse privado sob o interesse público, sendo o fator gerador de 
corrupção nos Estados. No entanto, é importante ressaltar que a existência de uma crise não significa 
necessariamente o fim da democracia, mas sim a necessidade de reformas estruturais para que a mesma 
adapte-se às novas estruturas sociais que compõem o mundo contemporâneo. Desde o início do século a 
sociedade passa por uma nova Revolução Industrial – a revolução tecnológica, que modificou as estruturas 
sociais, alterando diversos aspectos cotidianos e até mesmo processos institucionais. As mudanças sociais 
que ocorrem devido às transformações dos meios de produção, acirram conflitos de interesses entre as 
classes sociais. Contudo, as classes dominantes influenciam diretamente na atuação das instituições que 
compõem o Estado, defendendo seus interesses por meio de uma série práticas (passíveis de punição ou 
não) que acarretam em um amplo descontentamento popular. No Brasil, segundo levantamento do Instituto 
Latinobarómetro, no ano de 2017, cerca de 87% da população não está satisfeita com a democracia. Esta 
insatisfação motiva um senso de não representatividade por parte dos eleitores, levando-os a 
desacreditarem e até mesmo questionarem a necessidade das estruturas do estado. Entretanto, é 
necessário que o Estado altere-se, modificando sua forma de atuação, para que o mesmo acompanhe as 
transformações sociais. A utilização das novas tecnologias para realizar comunicação instantânea é notável 
na atual conjuntura social. Contudo ainda há um potencial a ser trabalhado, onde a tecnologia pode ser 
utilizada como forma de integração social, constituindo-se como forma de inclusão a indivíduos esquecidos 
pelo poder político. A partir deste contexto surge a plataforma proposta, denominada e-Legg, que visa, 
como objetivo principal, a alteração dos processos internos no legislativo municipal de Gravataí - RS, de 
forma a promover a participação popular e buscar construir uma democracia verdadeiramente 
representativa que supra os anseios da sociedade. A plataforma proposta decorre do Trabalho de 
Conclusão de Curso de Curso Técnico em Informática para Internet e encontra-se em processo de 
desenvolvimento, tendo sido comparada com outros quatro trabalhos relacionados. Neste trabalho serão 
discutidos resultados parciais, sendo demonstrado o desenvolvimento do projeto até o presente momento. 
Ao final da implementação serão realizados testes juntamente aos alunos da Instituição, que votarão e 
avaliarão projetos que estão em processo de tramitação no Poder Legislativo. Estes testes permitirão, em 
tese, avaliar as funcionalidades propostas e validar a utilização da plataforma em circunstâncias reais pela 
população.   
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F.O.R.G.E. (FORMANDO GRUPOS DE ESTUDO) 

Autor(es): Eduardo Tomacheski Teixeira, Estevam Cabral Pacheco  

Orientador: Calebe Micael de Oliveira Conceição 

Coorientador(es): Rafael Alves Padilha 

Instituição: IFSUL Câmpus Charqueadas 

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos 
alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.”. Essa frase de Paulo Freire é premissa para proposição do 
nosso trabalho F.O.R.G.E. (Formando Grupos de Estudos). A ideia desse projeto surgiu da observação do 
baixo número de grupos de estudos no nosso campus, em que é muito dificultada pela não comunicação 
nesse tema entre colegas de anos diferentes, fazendo com que os poucos grupos de estudos que se 
formam sejam em vésperas de prova e com pessoas da mesma turma e série. Em nossa pesquisa 
respondida por 53 estudantes de nosso campus de diferentes níveis no curso, 66% dos entrevistados 
disseram não ter o costume de estudar em grupo, porém 67% respondeu que estudaria mais em grupo 
se tivesse maior acesso a grupos de estudos. 73% estudam em grupo com uma frequência de no máximo 
uma vez por mês. Por outro lado, 92% dos estudantes entrevistados afirmaram ajudar colegas com 
dificuldade em algum conteúdo. Os estudantes manifestam dificuldade em conseguir ajuda quando têm 
dúvidas em algum assunto, com 19% deles manifestando dificuldade em conseguir ajuda com qualquer 
assunto, e 64% dizendo que essa dificuldade de encontrar ajuda depende da disciplina. Além disso, 66% 
dos estudantes entrevistados disseram que a primeira fonte de auxílio que buscam quando surge uma 
dúvida é o Google, seguido de mensagens de texto para um colega ou grupo da turma. Diante disso nós 
decidimos criar o F.O.R.G.E. para ajudar a formar grupos de estudo presenciais, juntando quem domina 
certo conteúdo com quem precisa de ajuda e juntos escolhendo o melhor local para se reunirem. O 
F.O.R.G.E encontra-se em fase de especificação, e irá funcionar como uma rede social onde os 
relacionamentos entre os membros é dinâmico e se dá pelo conteúdo que dominam ou demandam. Os 
participantes declaram previamente dominar determinados conteúdos, e informam os conteúdos que 
precisam de ajuda. O sistema localiza membros geograficamente próximos e sugere a formação de um 
grupo de estudos, juntando alguém que domina um conteúdo com aqueles que precisam de ajuda. Ao 
considerar a granularidade do conhecimento no nível de conteúdo em lugar do nível de disciplina, 
acreditamos é possível aumentar a oferta de tutores, especialmente os voluntários. 
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LEITURA IMERSIVA DIGITAL (LID): UM ESTÍMULO AUDIOVISUAL PARA CRIANÇAS 

Autor(es): Gabriela Pacheco Braz, Rafael Souza Trevisan 

Orientador: Raquel Souza de Oliveira 

Coorientador(es): Guilherme Antonio Borges 

Instituição: IFSUL Câmpus Charqueadas 

No Brasil, segundo levantamentos de dados e pesquisas sociais, o número de leitores é muito baixo 
comparado aos demais países da América Latina. Com a modernidade e inserção de novas tecnologias, 
outras atividades e outros passatempos foram se tornando mais atrativos, o que colabora para este 
número. Junto a outros fatores, essas mudanças fizeram com que a leitura tivesse seu espaço ainda mais 
reduzido - inclusive no âmbito infantil. Das novas tecnologias, os jogos são exemplos de formas de 
entretenimento interativos, que por conta disso cativam as crianças e mantém-nas concentradas. Portanto, 
levando em consideração que a leitura favorece o conhecimento; exercita a empatia; contata-nos com 
realidades diferentes da nossa; dentre tantos outros benefícios, se entende a necessidade de torná-la uma 
atividade atraente, interessante e interativa para as crianças. Para buscar uma solução para tal problema, 
o projeto visa construir uma plataforma audiovisual voltada ao público infanto-juvenil tendo como foco a 
aprendizagem de uma forma didática e imersiva. A partir de ambientações sonoras e animações de obras 
literárias, visa-se estimular a imaginação e o interesse pela leitura em jovens leitores do 4º ao 9º ano do 
ensino fundamental. O LID (Leitura Imersiva Digital) permite que os usuários tenham uma interação maior 
com o visual e auditivo, um espaço onde histórias em quadrinhos, mangás e afins tenham suas histórias 
animadas e ambientadas. A aplicação proporcionará um método para auxiliar a aprendizagem das crianças 
e adolescentes do ensino fundamental. O projeto se diferencia dos demais livros online devido ao fato de 
ter suas histórias interativas, com a utilização de hipertextos, tornando o leitor ativo nela. Na 
fundamentação teórica, os estudos estão centrados tanto em autores que tratam sobre a importância da 
leitura, Azevedo e Padilha, quanto em pesquisas sobre a leitura online baseando-se em artigos como de 
Goulart, Santaella e hipertextualidade tratado por Soares e Almeida. Para o desenvolvimento do projeto, 
além de pesquisa bibliográfica ao longo de toda a investigação, foram coletados dados através de 
entrevistas, observações e aplicação da tecnologia desenvolvida (website e aplicativo) na escola Osvaldo 
Cruz em Arroio dos Ratos, com o auxílio dos professores da turma. No desenvolvimento do site foi utilizado 
as linguagens de marcação HTML e CSS e de programação PHP e JavaScript. O MySQL foi o responsável 
pelo banco de dados. Já o aplicativo foi desenvolvido em Java e algumas APIs foram necessárias. Em busca 
dos resultados quanto aos impactos que a plataforma terá no ambiente infantil, houve a aplicação do site 
na turma trabalhada na primeira coleta de dados. Para a coleta dos resultados algumas perguntas fizeram-
se necessárias aos alunos, a partir delas é possível perceber que, alunos que antes diziam não ler, ou ler 
por obrigação, afirmaram que fariam uso da plataforma e demonstraram grande interesse durante sua 
utilização. Além disso foram coletados dados dos gêneros literários de maior interesse dos alunos, a fim 
de que esses sejam incluídos na plataforma.  
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MÉDICO VIRTUAL 

Autor(es): Gabrielly Pompeo da Costa 

Orientador: Rafael Bohrer Ávila  

Instituição: IFSul Câmpus Sapiranga 

Em nosso dia a dia cada vez mais corrido, é de suma importância saber o que fazer em casos onde a 
saúde, tanto mental quanto física, é colocada em risco. A qualquer momento podemos nos deparar com 
os mais diversos casos e é quase impossível que a pessoa saiba todos os procedimentos necessários ou 
se recorde deles caso a situação de fato vier a ocorrer tanto com ela própria quanto com outro indivíduo. 
Por conta disso, o aplicativo intitulado Médico Virtual foi pensado. A ideia inicial do projeto é oferecer um 
aplicativo capaz de auxiliar, no caso de um acidente ou situação de risco à saúde, nos primeiros socorros 
antes da chegada do atendimento médico, tanto para tratamento próprio ou de outra pessoa. Infelizmente, 
pesquisas apontam que o tempo até o atendimento do SAMU é de 13 minutos ou mais, o que pode fazer 
com que a maioria dos indivíduos vítimas de casos graves venham a óbito antes mesmo de uma ambulância 
chegar ao local. Mas, se as pessoas souberem o que fazer durante esse tempo, poderiam manter o 
enfermo vivo durante a espera. Devido a isso, o aplicativo deverá ser capaz de auxiliar nos primeiros 
socorros de diversos casos de acidentes e enfermidades antes da chegada do atendimento médico, 
utilizando das ferramentas supracitadas em um passo a passo minucioso, dependendo da situação, o que 
pode vir a salvar a vida ou manter o indivíduo estável até que a ajuda médica chegue, também servindo 
para manter a calma da vítima ou, majoritariamente, das pessoas presentes. O trabalho está baseado em 
três padrões de pronto-atendimento, sendo eles: SBV (Suporte Básico de Vida), Protocolo de Manchester 
e PHTLS (Atendimento Pré-Hospitalar ao Trauma). A metodologia de desenvolvimento se baseia, além do 
norteamento obtido nos padrões de pronto-atendimento, em recomendações de um profissional da área 
da saúde que coorienta o projeto. Como plataforma de desenvolvimento do aplicativo Médico Virtual, optou-
se por utilizar o Ionic. Trata-se de um framework facilitado e rápido para os desenvolvedores de aplicações 
mobile, se comparado com outras plataformas. Além de desenvolver utilizando a web, um dos seus 
diferenciais é que permite emular diretamente em um smartphone através do aplicativo Ionic DevApp. Este 
ambiente de desenvolvimento permite a criação de sistemas híbridos, ou seja, que são tanto para iOS 
quanto para Android. O aplicativo já se encontra com funcionalidade parcial, abordando já as situações de 
sangramento nasal e queimaduras. Os usuários poderão contar até mesmo com o acesso a grande parte 
das funcionalidades de forma offline, assim como ligações em segundo plano diretamente para a SAMU, a 
utilização da localização atual para mostrar hospitais, farmácias, consultórios médicos próximos, etc. Com 
o uso do aplicativo, deverá haver uma diminuição de chamadas de ambulância, já que ele poderá auxiliar 
no tratamento de questões mais simples, deixando-as assim, livres para a realização de casos mais graves. 
Tendo em vista também de que poderá agilizar o processo de chamada de atendimento médico.   
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PLAMONA - PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DO NÍVEL DE ÁGUAS 

Autor(es): Vinícius Frantz Becker, William Frantz Becker 

Orientador: Geovane Griesang 

Instituição: IFSul Câmpus Venâncio Aires  

As inundações e enchentes, causadas por intensas chuvas e fortes enxurradas que atingem os moradores 
das regiões mais próximas de rios e arroios vem sendo potencializadas pela atuação humana no meio em 
que vive em processos como a impermeabilização do solo, o assoreamento das calhas, entre outros. A 
falta de vigilância dos órgãos púbicos responsáveis acarreta em problemas nos momentos mais 
necessários, que, provavelmente não ocorreriam caso a comunidade fosse alertada. Assim, o PlaMoNA 
possui como objetivo principal o monitoramento do nível de água das calhas das regiões afetadas e alertar 
o público interessado em receber os dados do monitoramento dos níveis do arroio. Além do e-mail, 
pretendemos alertar através de notificações ou mensagem de texto os interessados que estiverem 
cadastrados no site. Pretende-se também aplicar várias sondas em diferentes pontos do leito do rio ou 
arroio alvo para ter uma maior precisão no monitoramento do nível de águas. Esperamos futuramente 
colocar um alerta sonoro próximo ao arroio para alertar as pessoas que moram nessa região quando o 
nível de água estiver subindo e os mesmos não tiverem acesso ao celular ou computador no dado 
momento. Para tanto, dentro de um período pré-determinado, uma base de dados previamente preenchida 
deverá ser consultada pelo sistema. Isto posto, pretende-se gerar relatórios que permitam que os usuários 
do site acompanhem o fluxo do curso de água de interesse, anexando os gráficos gerados no site a este 
documento. Esses registros poderão, inclusive, ser utilizados como base para futuros estudos. O sistema 
ao receber um nível de água superior ao delimitado como máximo considera que há risco eminente de um 
possível transbordamento do arroio. Atualmente os dados gerados são fictícios, mas o envio de alerta por 
e-mail para as pessoas cadastradas no site já está funcionando. Acredita-se que com os devidos ajustes 
e atualizações o sistema será mais eficaz que o atual, uma vez que, o público-alvo precisa acessar o 
correio eletrônico para visualizar a mensagem emitida pela plataforma. Por conseguinte, o público 
devidamente cadastrado no site, e que tenha selecionado a opção de recebimento de alertas, poderá, em 
tempo hábil, tomar as medidas necessárias para se precaver em casos de transbordamento.   
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QUALIFICA - PLATAFORMA DE AUXILIO AOS VESTIBULANDOS DOS INSTITUTOS 
FEDERAIS  

Autor(es): Ana Clara Sbabbo Costa da Silva, Gabriel Medronha Couto, Graziele Fagundes 
Martins 

Orientador: João Júnior da Silva Machado 

Instituição: IFSul Campus Camaquã 

Este projeto propõe uma ação de ensino e extensão onde, através do desenvolvimento de um site e de 
um aplicativo móvel, pretende-se abordar os conteúdos envolvidos nos processos seletivos de Institutos 
Federais, tendo como base e dando ênfase aos conteúdos solicitados no IFSul-Câmpus Camaquã. 
Desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript, o site do projeto QualIFica teve como motivação inicial a 
dificuldade enfrentada por parte dos vestibulandos em encontrar os conteúdos abordados nos processos 
seletivos dos institutos federais de maneira clara e coesa. Dessa forma, os alunos presentes no projeto 
elaboraram diversas apostilas com o apoio dos materiais disponibilizados pela biblioteca do Câmpus. O 
objetivo do QualIFica é auxiliar alunos que estejam finalizando o ensino fundamental, dando uma atenção 
maior a alunos de baixa renda, os quais são convidados a utilizarem as dependências do IFSul-Camaquã 
para usufruírem de todo conteúdo disponibilizado no QualIFica promovendo, assim, uma maior 
democratização escolar. Como justificativa do seu impacto pedagógico, o QualIFica se embasou em teóricos 
como Ramos e Burgos para explicar sua importância no processo educacional. Com isso, o projeto 
aproxima esse grupo de estudantes ao objetivo de ingressar em um instituto federal, os quais buscam um 
ensino público e de qualidade. Essa dedicação que o projeto dá a alunos de baixa renda, busca sanar um 
problema enfrentado pelo instituto, identificado pelos próprios integrantes do projeto, onde as vagas 
destinadas aos alunos em vulnerabilidade social tendem a não serem atingidas em sua totalidade. Com 
isso, o projeto tem como propósito ampliar o número de alunos de baixa renda ingressantes nos institutos 
federais, promover uma rede de comunicação mais efetiva entre os propensos ingressantes e, ao preparar 
os alunos para o processo seletivo, torná-los mais aptos à se adaptarem ao novo ambiente escolar e 
diminuir a evasão escolar. O QualIFica encontra-se em seu segundo ano de atividade, tendo já passado 
por um processo seletivo, onde se pode avaliar a eficácia e a utilização do projeto. Para isso, aplicou-se 
um questionário a uma amostra dos alunos que ingressaram no Câmpus em 2019. Os resultados obtidos 
comprovam que o QualIFica atingiu o seu objetivo inicial, mesmo em seu primeiro ano de atividade, onde 
72% dos estudantes afirmaram que já haviam ouvido falar sobre o site e 67% utilizaram a plataforma para 
estudar para o último processo seletivo. Ademais, quando questionados sobre a importância do projeto, 
os estudantes foram unânimes em concordar que o projeto deve continuar nos próximos anos, por 
entenderem que será de grande relevância para os alunos que estão estudando para o processo seletivo, 
tendo em vista que concentra, de forma clara e objetiva, todos os conteúdos abordados na prova. Por fim, 
o QualIFica se mostra de grande valia aos integrantes do projeto pois, além de promover a interação de 
diferentes áreas do conhecimento, proporciona ações de inclusões sociais e digitais à população.  
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ROLÊ ACESSÍVEL - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE URBANA  

Autor(es): Lívia Leote Leite, Luísa Lacerda Barcellos 

Orientador: Lourenço de Oliveira Basso 

Coorientador(es): Fábio Luís da Silva Santos, Guilherme Antonio Borges 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

Durante muito tempo os olhos da sociedade não se voltavam às pessoas com deficiência (PcD) e isso 
corroborou para a exclusão e limitação (em aspectos sociais, acadêmicos, urbanos, etc) desses indivíduos. 
Atualmente 23,9% da população brasileira se encaixa neste perfil, segundo dados do censo do IBGE 
(2010), e pode-se perceber uma mudança em prol dos direitos destas pessoas. Podemos observar essa 
mudança através da atual preocupação com acessibilidade de PcDs, a exemplo da instituição de 
regulamentações, tais como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) e de 
diversos projetos que têm surgido em escala mundial para tornar o ambiente urbano mais acessível a 
essas pessoas. Mesmo que hajam leis garantindo a mobilidade das pessoas portadoras de deficiências, a 
adaptação necessária e qualificada ainda não vem ocorrendo a contento nos estabelecimentos comerciais 
e no meio urbano. O processo de inclusão ainda é lento e carece de ferramentas que o auxiliem, porém já 
é possível encontrar algumas soluções iniciais no mundo da informática. Uma dessas iniciativas é projeto 
“Rolê Acessível”, o qual consiste um sistema web que visa facilitar a locomoção e autonomia das PcDs, 
mostrando-lhes de antemão os locais que têm acesso apropriado e de maneira complementar, buscar 
influenciar e pressionar os demais estabelecimentos a ofertar condições igualitárias, em questão de 
acesso, a todos os cidadãos. Entre as aplicações e publicações investigadas e utilizadas como trabalhos 
relacionados do projeto constatou-se que, dos sistemas e aplicações do gênero já existentes, há ainda 
questões a serem melhoradas. O projeto em questão difere dos demais por englobar as deficiências visual 
e física; por rankear os estabelecimentos de acordo com sua acessibilidade, o que motiva seus respectivos 
donos e/ou responsáveis a adaptá-los; e por ser responsivo a diferentes dispositivos (computadores, 
tablets, celulares). Para concretizar tal projeto, sua plataforma foi desenvolvida utilizando-se no back-end 
a linguagem de PHP e para o front-end as linguagens HTML, CSS e Javascript, sendo ainda utilizado o 
sistema gerenciador de banco de dados MariaDB para o armazenamento de informações. Destaca-se, 
ainda, a preocupação durante o desenvolvimento com o respeito às diretrizes de acessibilidade definidas 
no Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (CARDWELL et al, 2019). A versão final do sistema será validada 
junto a PcDs para verificação de suas funcionalidades e de sua efetiva contribuição para inclusão. Espera-
se que o produto resultante desse projeto venha a contribuir com a visibilidade das questões de 
acessibilidade, de forma que os proprietários ou responsáveis de locais ainda não acessíveis sintam-se 
mobilizados e influenciados a realizarem as devidas adaptações.   
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SE-TRASH  

Autor(es): Amanda Duarte Ferreira Soares, Muriel Albertina Nunes Lucas, Ruancarlo Brum 
Lenzzi 

Orientador: Fábio Luís da Silva Santos 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

Declara-se lixo eletrônico quaisquer eletroeletrônicos descartados ou obsoletos tais como celulares, 
impressoras, computadores, eletrodomésticos, em suma é qualquer aparelho oriundo de elétrica. Em uma 
pesquisa realizada pelo United Nations Environment Programme (UNEP), 50 milhões de toneladas de lixo 
eletrônico são produzidas anualmente, 90% de todo esse lixo eletrônico é descartado de maneira 
inadequada no país de Gana, África. Já no Brasil é produzido em média 500 gramas por pessoa, totalizando 
100 mil toneladas de lixo eletrônico descartadas anualmente.1 Além de toda uma degradação ambiental 
existe os danos fisiológicos, ambos consequência da exposição das pessoas aos componentes químicos 
que constituem os produtos eletrônicos. Visando essa questão ambiental e, de maneira complementar, 
ainda atender a uma das metas da ONU de assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis, nós 
elaboramos um sistema em que se tem como principal função ser um intermediário entre as empresas e 
os consumidores de eletrônicos e assemelhados. Arquitetado nas linguagens HTML (HyperText Markup 
Language) que irá construir a página, CSS (Cascading Style Sheets) para a formatação, JavaScript para 
auxiliar a comunicação client-side, PHP (HyperText PreProcessor) que será o responsável para gerenciar 
o sistema do lado do servidor e por fim MYSQL para a construção do banco de dados. O sistema possuirá 
os dados pessoais dos consumidores e os dados dos aparelhos que forem levados ao ponto de descarte, 
respectivamente o lixo eletrônico. O sistema realizará o cadastro do dispositivo relatando o seu defeito e 
a sua respectiva marca, por exemplo um notebook da uma determinada marca com a tela quebrada. Logo 
após o cadastramento ser realizado no sistema, um bônus será gerado para uma próxima compra. O valor 
da bonificação será calculado em cima da marca do dispositivo e seu respectivo defeito, assim o sistema 
garantirá o incentivo para descarte correto de seu lixo em um posto de coleta. Com o aparelho já recolhido, 
ele será encaminhado à sua empresa de origem que poderá reutilizar peças que estão em bom estado 
para a fabricação de novos aparelhos do mesmo modelo, gerando assim a possibilidade de obtenção de 
um determinado lucro para a própria empresa ou descartar corretamente as que já são obsoletas, também 
há a possibilidade de doá-las para ONG’S que poderão reciclá-las e colocá-las em uso em instituições 
menos favorecidas. S.E-Trash é um sistema pragmático que visa amenizar os danos já causados e 
pavimentar o caminho para um futuro mais sustentável.   
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TALK – TRADUTOR AUTOMÁTICO DE IDIOMAS PARA CRIANÇAS 

Autor(es): Tatiane Cassel da Cruz 

Orientador: Fabio de Oliveira Dias  

Coorientador(es): Luís Fernando da Silva 

Instituição: IFSul Câmpus Gravatai  

O movimento de pessoas decorrente do deslocamento de imigrantes e refugiados vem alterando a 
demografia das nações hospedeiras. Por conta disto, os problemas de comunicação de crianças imigrantes 
e refugiadas que estudam em escolas públicas têm crescido nos últimos anos no Brasil. O impacto que 
esta adversidade pode causar é bastante relevante. De acordo com Durkheim, a sociedade não é um grupo 
limitado a uma localização geográfica, mas sim um conjunto de ideias, crenças e sentimentos. Portanto, é 
um impasse enfrentar uma sociedade diferente da de nascença. Essas crianças se sentem deslocadas 
socialmente, sofrendo bullying, rejeição, opressão e intolerância étnica ou cultural por parte dos colegas 
em sala de aula, que são intimidados perante suas diferenças. Hoje em dia, mesmo diante de um grande 
avanço tecnológico, não existem ferramentas voltadas a auxiliar esse público em tal estágio de 
vulnerabilidade social. Por conta disto, este projeto, decorrente de uma proposta de Trabalho de Conclusão 
de Curso Técnico em Informática para Internet, propõe-se a analisar meios para mitigar esta questão. Este 
trabalho apresenta um aplicativo que tem por objetivo principal executar de forma fácil e clara a tradução 
do idioma português para a língua materna da criança. Este projeto, denominado TALK, consiste em um 
tradutor automático de idioma para crianças. Analisando softwares relacionados a este tema, foram 
destacadas características que são necessárias para a implementação de uma aplicação que atenda a esta 
finalidade. Dentre estas características, destaca-se a distribuição de um software gratuito para um 
ambiente educacional que ofereça a tradução da língua em tempo real para múltiplos idiomas, que possua 
uma interface intuitiva e que ofereça telas para o educador (emissor) e para a criança (receptor). O 
desenvolvimento se dá através da plataforma Android, que realiza interações com o banco de dados 
Firebase. As plataformas interagem entre si e com o usuário através de um ambiente de desenvolvimento 
integrado denominado MIT App Inventor, da Google. O aplicativo possui duas principais funcionalidades, 
que são a criação de uma sessão, em que o usuário emissor recebe também resposta dos integrantes, e 
a participação em uma sessão ativa. Este artigo exibe resultados parciais do projeto, que está em fase de 
desenvolvimento. Testes preliminares efetuados com o protótipo foram bastante promissores, 
comprovando que a aplicação consegue atingir os objetivos propostos e efetuar a tradução de idiomas em 
tempo real. Os resultados completos serão descritos na monografia decorrente do trabalho de conclusão 
de curso.   
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VOLTA PC: UMA ESTRATÉGIA PARA PROMOVER A SUSTENTABILIDADE E A 
INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES DO IFSUL COM A COMUNIDADE DO BAIRRO 

GETÚLIO VARGAS  

Autor(es): Mayra Silva Duarte, Rafael Seabra Ferrão 

Orientador: Catia Mirela de Oliveira Barcellos 

Instituição: IFSul Câmpus Camaquã 

O projeto “Volta PC” propõe uma ação de extensão que visa promover a destinação adequada ao lixo 
computacional e a integração com a comunidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) 
Getúlio Vargas e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Marina de Godoy Netto (ambos localizados em 
Camaquã, no bairro Getúlio Vargas). O “Volta PC” busca destinar corretamente o lixo computacional através 
de duas ações: reúso na montagem de novas máquinas, que são doadas para instituições que não 
possuem acesso a computadores ou então é feito o descarte adequado, onde encaminhamos o material 
para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (localizada em Camaquã), já que o descarte incorreto destes 
materiais pode causar diversos danos à saúde e ao meio ambiente. O projeto já realizou a entrega de um 
computador para o CRAS Getúlio Vargas, onde faz acompanhamento do uso e organiza um curso sobre 
sistema operacional instalado nas máquinas (Ubuntu) e softwares básicos (como pacote Libreoffice, por 
exemplo). Além disso, o projeto em sua nova fase, está promovendo a integração dos alunos do 4°ano do 
curso Técnico em Informática com o projeto, para que estes possam aplicar seus conhecimentos, 
integrando teoria e prática. Algumas visitas foram realizadas nas duas instituições públicas municipais, 
juntamente com a turma de 4° ano do Curso Técnico de Informática, na proposta de aproximar o IFSul 
Campus Camaquã na comunidade externa. Em algumas destas visitas à E.M.E.F Marina de Godoy Netto, os 
estudantes do 4° ano juntamente com os integrantes do projeto, realizaram uma manutenção aos 
computadores do laboratório de informática da escola, deixando-os pronto para o uso, pois o mesmo, com 
cerca de 20 computadores, estava sem ser utilizado, porque os componentes estavam em estado crítico. 
Após as visitas, manutenção no laboratório da escola Marina de Godoy Netto e entrega do computador ao 
CRAS, foi aplicado um questionário tanto para a turma que realizou as visitas junto com o projeto (4°ano), 
quanto para os coordenadores do CRAS e da E.M.E.F Marina de Godoy Netto, coletando dados para ter 
uma perspectiva sobre o impacto do projeto “Volta PC” na comunidade externa e sobre os resultados da 
aproximação da turma das instituições na visão dos estudantes.   
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VOLUNTARIAN - SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO E AGENDAMENTO DE TRABALHO 
VOLUNTÁRIO 

 Autor(es): Géssica Nunes 

Orientador: Fabio de Oliveira Dias 

Instituição: IFSul Câmpus Gravataí 

Os moradores de rua sofrem com a vulnerabilidade social e ambiental, além da carência material, pois são 
pessoas em situação de extrema pobreza. Chama a atenção o número de pessoas nesta situação no Brasil. 
O problema da falta de segurança intensifica-se principalmente quando o sem-teto vive no meio urbano, 
que possui uma maior concentração de pessoas. Há diversos relatos sobre a violência sofrida por essas 
pessoas. Para o bem dessas pessoas, existem diversos grupos compostos por indivíduos que 
compartilham de um objetivo em comum, que é doar o seu tempo e dedicar os seus esforços em prol dos 
sem-teto. Dentro deste contexto surge a questão-problema: seria possível que um aplicativo pudesse 
contribuir com o auxílio a moradores de rua, tendo como foco as pessoas que executam trabalhos 
voluntários? Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação de localização e agendamento 
de trabalho voluntário voltado para moradores de rua, denominada Voluntarian. O aplicativo, em fase de 
desenvolvimento, utiliza a plataforma Android, é codificado através do App Inventor e faz uso do banco de 
dados PostgreSQL. Este projeto é decorrente de Trabalho de Conclusão de Curso Técnico em Informática 
para Internet e foi projetado com o objetivo de ajudar os moradores de rua de forma indireta, através do 
suporte aos grupos voluntários. Como forma de validar esta iniciativa foi aplicado um questionário a 
diversos destes grupos. O resultado da pesquisa evidencia algumas situações que prejudicam ambos os 
lados, tanto os voluntários como os sem-teto. Os participantes das ações beneficentes relatam terem uma 
certa dificuldade em encontrar os sem-teto que ainda não receberam ajuda. Com certa frequência os 
grupos se direcionam para locais onde os sem-teto já foram atendidos por outras pessoas, ao invés de se 
direcionarem para áreas mais carentes. O aplicativo, através do uso do agendamento de ações, evita, em 
tese, que situações desta natureza ocorram. Além disso, outras funcionalidades oferecidas, como chat, 
que propicia a união e comunicação entre os integrantes dos grupos, e mapa, que oferece informações 
como os agendamentos dos trabalhos voluntários e a localização de locais de grande importância para os 
usuários, permitem, em tese, gerar um número maior de atendimentos às pessoas necessitadas. Este 
trabalho apresenta o resultado do atual estágio de desenvolvimento do aplicativo, através da exibição de 
algumas telas dos seus módulos. Após a conclusão do protótipo, está prevista a validação de suas 
funcionalidades através do uso por parte dos grupos voluntários que contribuíram com a pesquisa. Os 
resultados dos testes serão detalhados na monografia do trabalho de conclusão de curso. 
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APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DOS 3R’S NO RESÍDUO SÓLIDO DO IFSUL CÂMPUS 
LAJEADO 

Autor(es): Jeferson Scheibler 

Orientador: Ana Maria Geller 

Instituição: IFSul Câmpus Lajeado 

A vida no planeta Terra, como a conhecemos, está ficando cada dia mais insustentável. Os atuais padrões 
de consumo dos recursos naturais disponíveis, juntamente com o alto crescimento populacional, vêm 
acarretando em sérios danos ao meio ambiente. Os resíduos sólidos (RS) são um dos maiores problemas 
ambientais, pois o inadequado tratamento traz a deterioração da qualidade das águas e dos solos. 
Contudo, se gerenciado de forma adequada os RS adquirem valor comercial e podem ser introduzidos no 
mercado como matéria prima para a geração de novos produtos. Esta política dos 5R’s adveio da 
necessidade de conciliar as atividades humanas com a proteção e preservação da natureza. A partir desta 
realidade o objetivo deste projeto é aplicar os princípios de reciclar, repensar e reduzir no gerenciamento 
do RS produzido no IFSul Câmpus Lajeado. A partir da caracterização gravimétrica realizada no câmpus 
no ano de 2018 e com o auxílio do NUGAI (Núcleo de Gestão Ambiental Integrado) foram idealizadas 
campanhas de conscientização ambiental, nova identificação das lixeiras e organização do sistema de 
coleta seletiva do câmpus, além da construção de uma composteira. Os resultados indicam que após a 
campanha de conscientização ambiental foi possível alterar a situação do RS produzido na instituição. 
Obteve-se na primeira semana pós-palestra em torno de 7 kg de resíduo orgânico para ser utilizado na 
composteira construída. Projetos que envolvem este tipo de ação possuem uma grande importância, pois 
além de estarmos propiciando a correta separação dos resíduos recicláveis, que poderão ser utilizados 
novamente, evitando a retirada de mais recursos naturais, também estaremos possibilitando a geração de 
mais renda para os trabalhadores cooperativados do centro de triagem da cidade. Como ação futura, 
pretende-se oferecer uma oficina para a confecção de sabão, a partir do óleo de cozinha usado recolhido 
no câmpus. Também está em estudo a possibilidade de criação de uma horta, onde será utilizado o adubo 
produzido pela composteira. Percebeu-se que a maioria das pessoas não têm consciência dos impactos 
que produzem sobre o meio ambiente em decorrência de suas atividades rotineiras. Porém, com pequenos 
gestos, se feitos por uma grande parte da comunidade podem fazer a diferença e impactar na preservação 
dos recursos naturais da cidade e região.
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FORÇAS REGIONAIS, FORMAS URBANAS E ESTRUTURA INTERNA DA CIDADE: UM 
ESTUDO COMPARATIVO  

Autor(es): Manuela Letícia Huppes, Raquel Werner de Vargas, Tamires Lenhart 

Orientador: Izabele Colusso 

Instituição: Universidade do Vale do Rio dos Sinos  

A pesquisa intitulada “Forças regionais, formas urbanas e estrutura interna da cidade: UM ESTUDO 
COMPARATIVO” discute a possibilidade de influência que o sistema regional pode ter sobre as formas 
urbanas que as cidades tendem a assumir. Foram utilizados os casos de dois aglomerados gaúchos: a 
Região de Santa Maria (RSM) e a Região Metropolitana da Serra Gaúcha (RMSG), composta por municípios 
de formas e de estruturas urbanas bastante distintas entre si. Busca-se ilustrar que as formas urbanas e 
seu respectivo crescimento podem ser impulsionados tanto por forças internas existentes nas cidades, 
tanto pela sua própria localização nessa região. A pesquisa é realizada por meio de um roteiro 
metodológico analisado em três períodos de tempo, assim os instrumentos desenvolvidos foram, 
anteriormente, aplicados em um estudo na RSM e no momento está sendo aplicado na RMSG e devido ao 
seu desenvolvimento já podem ser comparados os estudos obtidos. Diante disso, o estudo comparativo 
fundamenta-se nos resultados parciais alcançados nas etapas de verificação espacial e estatística, que 
proporcionaram o levantamento de dados das estruturas internas das cidades, a elaboração de uma base 
cartográfica e a construção de um conjunto de tabelas que apresentam os municípios e as variáveis 
analisadas. Outro aspecto de análise essencial para essa correlação é a influência da centralidade, 
enquanto tensão geradora na região metropolitana a qual está inserida. Por isso, também se apresenta o 
cálculo do valor de centralidade de ambas as regiões em estudo, executado a partir do software 
Numeropolis, e um comparativo dos valores alcançados. Com a pesquisa em andamento, os próximos 
passos do roteiro metodológico encontram-se em desenvolvimento, e sabe-se que estes são de extrema 
importância para compreender o quanto de fato a região é explicativa das interações espaciais existentes 
no sistema considerado. A análise de uma região metropolitana relativamente nova mostra-se necessária 
para o entendimento dos fatores que contribuem para sua formação além de os resultados alcançados 
mostrarem-se potenciais auxiliares para o desenvolvimento da região. Com isso, constitui-se também um 
campo interessante e de extrema importância no meio científico, conscientizando a comunidade acadêmica 
acerca do material disponível e do que ainda pode ser desenvolvido para exercer o planejamento urbano.   
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PLUVIÔMETRO AUTOMATIZADO DE CÓDIGO ABERTO E BAIXO CUSTO 
UTILIZANDO A PLATAFORMA ARDUINO 

 Autor(es): Samira Borba de Oliveira 

Orientador: Tiago Baptista Noronha 

Coorientador(es): Vinícius Tavares Guimarães 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

Mundialmente, inundações oriundas de chuvas são uma das catástrofes naturais mais perigosas, causando 
danos à vida e perdas econômicas significativas. Na gestão urbana, o monitoramento dos índices 
pluviométricos é uma preocupação latente, pois as chuvas geram consequências que atuam diretamente 
no funcionamento das cidades, sem falar na probabilidade de tragédias. O Brasil possui o Plano Nacional 
de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres, conduzido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais (CEMADEN) . Como base nesse plano, o CEMADEN elegeu um grupo de municípios 
a serem monitorados por meio de pluviômetros automatizados. Porém, essa iniciativa consegue prover 
cobertura de um número pouco expressivo de municípios. Atualmente, de um total de 5570 municípios da 
federação, 957 são monitorados (17,18%). Além disso, os pluviômetros automatizados disponíveis no 
mercado possuem alto custo. Isso, em geral, torna proibitiva a aquisição destes equipamentos por 
municípios de pequeno porte, pois muitos deles sequer contam com secretaria de defesa civil estruturada, 
com orçamento próprio. Com base nesse cenário, o presente trabalho propõe utilizar os avanços e 
artefatos tecnológicos que emergiram com o paradigma da Internet of Things (IoT), para o projeto e 
desenvolvimento de um pluviômetro automatizado de código aberto e baixo custo. Essencialmente, é 
utilizado o módulo microcontrolador ESP8266, o qual é considerado um dos componentes eletrônicos que 
revolucionou o movimento maker por ter baixo custo e possuir conectividade suficiente para ser aplicado 
em projetos de IoT. Adicionalmente, são acoplados ao microcontrolador, sensores de umidade e 
temperatura (DHT22), e um pluviômetro basculante, ambos de custo adequado aos requisitos do projeto. 
Até o momento, foram desenvolvidas a placa de circuito impresso e a programação do dispositivo para 
transmitir os dados mensurados ao servidor. Para transmissão dos dados, é utilizado o protocolo Message 
Queuing Telemetry Transport (MQTT), próprio para aplicações IoT. Essencialmente, os dados aferidos pelo 
dispositivo desenvolvido são transmitidos via MQTT e publicados (publish) em formato de tópicos em uma 
entidade central (Broker MQTT), que está instalado em um servidor em nuvem. Uma vez que os dados 
estão disponíveis no Broker, outras aplicações podem se inscrever (subscribe) nos tópicos para obter os 
dados mensurados. A escolha desse protocolo se deu por diversos motivos, entre eles: é uma arquitetura 
leve, ou seja, possui cabeçalho mais simples, se comparado à outros protocolos existentes. Isso é 
extremamente desejável, se considerarmos a possibilidade de implementação do dispositivo em lugares 
com restrição de banda para o hardware. Além disso, a utilização dessa arquitetura garante um grau 
elevado de compatibilidade do dispositivo projetado, pois ele pode fornecer dados para diferentes 
aplicações de forma transparente, bastando que a aplicação de aquisição de dados conheça os tópicos 
publicados no Broker MQTT. Um exemplo típico, seria a possibilidade de integração com o Sistema 
Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID, desenvolvido pelo Centro de Estudos e Pesquisas em 
Engenharia e Defesa Civil da UFSC. Os próximos passos do projeto são: (i) confecção de um case hermético 
para o dispositivo, (ii) instalação no IFSul Câmpus Charqueadas para experimentação em campo; e (iii) 
análise e discussão dos resultados obtidos. A partir de pesquisas preliminares, até onde é do nosso 
conhecimento, o município de Charqueadas não possui estação automatizada de medição pluviométrica. 
Essa, além da solução aberta e de baixo custo, é também umas das contribuições do presente projeto.   
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SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DOS 
LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO IFSUL CÃMPUS CHARQUEADAS  

Autor(es): Everton Oliveira Fernandes  

Orientador: Vinícius Tavares Guimarães 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

Cada vez mais as organizações fazem uso da tecnologia de uma forma mais intensa para obter 
competitividade e qualidade nos mercados em que atuam [PIAZZA,2008]. Nesse contexto, paradas 
inesperadas ou qualquer tipo de degradação nos serviços ofertados podem culminar, por exemplo, em 
perdas financeiras, além da degradação da imagem corporação/organização. A proposta do presente 
trabalho surge nesse contexto. A partir de iterações realizadas com setor de Tecnologia da Informação 
(TI) do IFSul Câmpus Charqueadas, identificou-se que o setor não possui uma ferramenta automatizada 
para auxiliar na gestão de hardware e software dos laboratórios de informática. Isso faz com que as rotinas 
de manutenção preventiva e de solução de problemas se tornem mais demoradas, bem como mais 
propensas à erro humano. Além disso, o aprimoramento na manutenção dos laboratórios gera impactos 
positivos diretos nas atividades fundamentais da instituição (ensino, pesquisa e extensão), bem como para 
seus principais ativos: os estudantes. Dessa forma, o projeto tem como objetivo o projeto e 
desenvolvimento de um sistema Web de apoio à Gestão de Tecnologia da Informação para os laboratórios 
de Informática do IFSul Câmpus Charqueadas. O Câmpus conta hoje com 12 laboratórios, somando 220 
computadores que atendem cursos de nível médio, superior, pós-graduação e mestrado, num total 
aproximado de 1000 estudantes, distribuídos nos três turnos. Para o desenvolvimento do trabalho adotou-
se a seguinte metodologia: (i) estudo dos padrões e melhores práticas relacionados à gestão de TI; (ii) 
reuniões para levantamento de requisitos junto à equipe de TI; (iii) investigação de ferramentas e 
tecnologias para suporte ao desenvolvimento da solução proposta; (iv) projeto e implementação de uma 
prova de conceito da solução; e (v) validação e testes com a equipe de TI. Especificamente, utilizou-se 
como base teórica o capítulo de Gerenciamento de Configuração, da biblioteca de melhores práticas 
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) [MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007]. A arquitetura da 
solução proposta se baseia em dois módulos principais: (i) Módulo automatizado responsável por fazer a 
coleta e armazenamento das informações de hardware e software dos computadores dos laboratórios; e 
(ii) Módulo online de visualização, análise e suporte à tomada de decisão. O primeiro módulo utiliza uma 
ferramenta de código-aberto intitulada OCS Inventory [ALVES, 2017]. Optou-se por utilizar tal ferramenta, 
pois a mesma apresenta maturidade suficiente para a coleta e armazenamento dos dados, além de contar 
com comunidade de desenvolvimento atuante. Dessa forma, a principal atividade nessa etapa foi investigar 
o funcionamento do OCS e seu modelo de armazenamento de dados, bem como fazer sua instalação e 
configuração. A partir daí, passou-se para o desenvolvimento do segundo módulo. Esse módulo é capaz 
de ler a base de dados de hardware e software gerada pelo OCS e mostrar um conjunto de funcionalidades 
que auxiliam a equipe de TI na visualização de informações, raciocínio sobre a situação dos laboratórios 
e, consequentemente, o suporte a tomada de decisões. Exemplos de funcionalidades são: relatórios de 
hardware e software, sistema de notificações e mapa gráfico dos laboratórios. Tais funcionalidades serão 
apresentadas em uma prova de conceito da ferramenta utilizando dados reais coletados dos laboratórios 
do Câmpus Charqueadas.   
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SMART HEARING AID: UM SIMULADOR DE APARELHO AUDITIVO PARA 
SMARTPHONE  

Autor(es): André Ludwig Machado de Almeida, Luiz Antônio Baggiotto Rubin, Samuel Ariel 
Müller 

Orientador: Caroline Ines Lisevski 

Coorientador(es): Tiago Baptista Noronha 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

A audição é um dos cinco sentidos humanos e faz parte do dia-a-dia. Com ela é permitido a interação com 
pessoas e o meio ambiente através do aparelho auditivo. Este capta ondas sonoras do meio externo e 
transmite as sensações sonoras para o cérebro através de impulsos elétricos. Os espaços urbanos 
contemporâneos estão cada vez mais com excessos de ruídos devido a sirenes, buzinas, construção civil, 
veículos, centros comerciais, etc. A poluição sonora provoca danos ao meio ambiente - deixando os animais 
estressados, atrapalhando seus instintos de caça, sua reprodução e interferindo em sua comunicação, já 
nas plantas atrapalha o seu crescimento por causa dos tremores causados pelas ondas sonoras, que as 
fazem perder água - e saúde humana, afetando a qualidade de vida. A surdez é a incapacidade parcial ou 
total de ouvir sons e não apresenta cura. Mas, com os avanços da tecnologia surgiram métodos capazes 
de amenizar o problema da perda auditiva, como o uso de aparelhos auditivos que melhoraram a interação 
das pessoas que possuem essa deficiência com o ambiente em que vivem. Este projeto tem como objetivo 
o desenvolvimento de um aplicativo gratuito para smartphone, na plataforma Android, que permita utilizar 
um fone de ouvido como aparelho auditivo. Nosso objetivo é auxiliar quem apresenta deficiência auditiva 
oferecendo um produto de baixo custo e amplo acesso. Os aparelhos auditivos disponíveis no mercado 
diversificam na funcionalidade variando o custo de acordo com a qualidade, onde os que resultam melhor 
desempenho custam em média de R$ 2.500 a R$ 18.000, e o nosso produto requer apenas um 
smartphone e um fone de ouvido, onde o usuário poderá escolher o que melhor se adapta à sua 
necessidade e preferência. Para este projeto foram analisados dados sobre fatores que interferem na 
percepção da fala, com intenção de construir filtros para as ondas sonoras por meio de manipulação nas 
frequências e amplitude do som a partir de LATHI. Com esse domínio do sinal implementaram-se filtros 
para atenuar ou retirar os ruídos do ambiente e para focar nas falas, possibilitando escutar nitidamente 
conversas em meio a ruídos ou em multidões. Também será possível criar configurações para diversos 
ambientes, como modo para teatros, cinemas, etc., capazes de focar em sua determinada função. 
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SOLUÇÃO BASEADA EM WEB PARA VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO 
CONTEXTO DA IoT  

Autor(es): Róger Neves de Mattos 

Orientador: Vinícius Tavares Guimarães  

Coorientador(es): Tiago Baptista Noronha 

Instituição: IFSull Câmpus Charqueadas 

A Internet of Things (IoT) traz consigo o conceito de conectividade para uma vasta gama de dispositivos e 
objetos, permitindo assim que estes possam ser remotamente controlados e monitorados. Nos últimos 
anos, a IoT se consolidou com um dos tópicos que mais cresce na área da computação, seja no âmbito 
acadêmico ou na indústria, conforme apresenta Atzori, Iera e Morabito. Fundamentalmente, a IoT 
estabelece como premissa a capacidade de comunicação em praticamente tudo que envolva componentes 
eletrônicos e isso abre espaço para que seja utilizada para as mais diversas funções como: medir 
temperatura em uma estufa que cultiva hortaliças, relógios inteligentes que monitoram as atividades físicas 
ou ainda monitorar sinais vitais de pessoas em tratamento de saúde. Dentre os diferentes tópicos 
investigados na IoT está a construção de técnicas de visualização de informações a partir da massa de 
dados gerada pelos diferentes dispositivos que constituem a rede. Visualização de Informações se 
consolida como uma das áreas da Ciência da Computação e pode ser definida como o uso, apoiado por 
computador, de representações visuais interativas de dados abstratos com o objetivo de ampliar a 
cognição. No âmbito da IoT, o emprego de técnicas de visualização da informação se torna fundamental, 
uma vez que são um dos caminhos para análise e raciocínio sobre os dados aferidos pelos dispositivos 
permitindo, por exemplo, identificar gargalos em cadeias de suprimento ou predizer falhas em 
equipamentos. Por outro lado, um número significativo de iniciativas e experimentações em IoT nascem 
com o desenvolvimento de protótipos por pequenos grupos de pesquisa acadêmicos ou entusiastas da 
área. Dessa forma, é comum que a etapa de visualização das informações oriundas das aplicações 
desenvolvidas seja um fator de dificuldade por três motivos principais: (i) implementar técnicas de 
visualização do zero pode ser complexo e, consequentemente, demorado; (ii) muitas vezes as equipes 
que estão propondo uma determinada solução em IoT não possuem humanos habilitados para o 
desenvolvimento de visualizações; e (iii) as soluções disponíveis ou são pagas, ou exigem uma curva de 
aprendizado considerável, o que também aumenta a complexidade no desenvolvimento. Considerando o 
cenário exposto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta Web simples e aberta 
para visualização de informações no contexto da IoT. De forma geral, essa ferramenta deverá ter a 
capacidade de obter dados de dispositivos IoT por meio de protocolos padronizados como, por exemplo, 
o Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), Constrained Application Protocol (CoAP) e Serviços Web. 
A partir daí disponibilizar ao usuário uma interface amigável e intuitiva para a configuração e exibição de 
visualizações a partir dos dados coletados dos dispositivos. Como resultados parciais, tem-se: (i) análise 
do estado da arte a partir das soluções atualmente disponíveis; (ii) projeto e desenvolvimento do módulo 
back-end responsável por recuperar dados via MQTT; (iii) modelagem e implementação da base de dados 
da solução; (iv) projeto do front-end. Os próximos passos são: (i) implementação de uma prova de conceito 
fim-a-fim; e (ii) integração da prova de conceito com dispositivos IoT reais. 
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VISUALENERGY - MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ON-LINE  

Autor(es): Pedro Antonio da Silva Borges 

Orientador: Carlos Francisco Soares de Souza 

Coorientador(es): Luís Gustavo Fernandes dos Santos 

Instituição: IFSul Câmpus Charqueadas 

O atual cenário de medição de consumo de energia elétrica é atendido, em maioria, por medidores 
eletromecânicos e eletrônicos. Como terceira via, medidores inteligentes já são realidade, mesmo que ainda 
não sejam utilizados em seu potencial máximo, no tocante a funcionalidades. Tomando como base o 
consumo residencial, os medidores utilizados não informam o consumo em tempo real, apenas o valor 
total em determinado período, possibilitando apenas a coleta dos dados manualmente. Os medidores 
inteligentes, de forma geral, possibilitam a consulta aos dados de medição em tempo real, porém ainda é 
uma realidade acessível apenas às concessionárias. Em complemento às tecnologias de medições 
realizadas pelas empresas de energia, foi pesquisado alguns trabalhos que direcionam a medição de 
energia ao cenário doméstico de consumo, como o medidor residencial desenvolvido para aplicações 
residenciais de DINIZ, EVANGELISTA e ALEXANDRIA (2017), que desenvolveu um medidor de energia 
elétrica monofásico direcionado a qualidade e eficiência nas medições, com uma arquitetura específica, os 
dados são armazenados em uma memória interna do medidor e acessados através de conexão bluetooth, 
tanto notebook com em um celular, com resultados acessados, é buscada uma análise mais precisa, para 
ações efetivas para a eficiência energética residencial, não direcionando para a tributação tarifária de 
consumo, mas buscando o controle e focando na automatização do consumo de energia elétrica. Outro 
artigo pesquisado foi o trabalho de WAHLBRINCK (2018), que segue a mesma vertente de monitoramento 
no consumo de energia elétrica residencial, para minimizar o impacto do consumo de energia nas redes 
de distribuição de energia nas concessionárias de energia elétrica, através da análise de consumo de 
energia elétrica residencial, onde os dados analisados postos à disposição do consumidor sirvam como 
base na melhoria da diminuição de desperdícios de energia, na melhora do desempenho dos equipamentos 
residenciais, apenas com a análise dos dados de medição, denotando a importância da análise dos dados 
medidos no consumo de energia elétrica residencial. Já o trabalho de ROVERE (2017), traz um sistema de 
medição em um único ponto, armazenando os dados de medição em uma arquitetura interessante e, 
disponibilizando estes dados através de uma página web, mesmo que não se tenha acesso a rede de 
internet, os dados continuam sendo medidos e armazenados, e quando acessados através da rede podem 
ser disponibilizados em uma página web. Contudo, no presente artigo proposto, é utilizado uma arquitetura 
que possibilite o acesso as informações de consumo também através de uma aplicação web, visando a 
redução de consumo de energia, com base das características de consumo residencial e utilizando dados 
de consumo capturados a partir de um protótipo de medição próprio, este trabalho propõe um sistema 
que possibilita ao consumidor doméstico a visualização do consumo de energia elétrica em pontos 
específicos da residência, através de uma aplicação web, possibilitando a identificação de pontos de 
energia ou equipamentos com maior consumo, possibilitando ainda simulações de cálculos utilizando 
diferentes tarifações vigentes no setor energético, visando readequação do perfil de consumo residencial 
em busca de melhor eficiência, causando menor impacto ambiental. 
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PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS: PROTOCOLO PARA PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE 
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Este projeto atende à demanda de estudar alternativas de resposta ao fenômeno prevalente e importante 
da violência urbana. A partir de estratégias em diferentes níveis – capacitação e intervenção em crise – 
busca-se esclarecer como melhor auxiliar vítimas de eventos traumáticos. No Rio Grande do Sul, o período 
de 2014 a 2017 foi marcado por um aumento histórico nos índices de violência, o que colocou a capital 
Porto Alegre no Ranking das 50 cidades mais violentas do mundo. Nesse período, 22% dos porto-
alegrenses já perdeu um familiar por homicídio e a letalidade da polícia cresceu 45%. Indivíduos em zonas 
com maior e recorrente exposição à violência urbana estão em risco elevado para o desenvolvimento de 
psicopatologias incapacitantes. Portanto, é crucial que existam estratégias de intervenção que possam 
prevenir o desenvolvimento desses transtornos, auxiliando indivíduos nos primeiros momentos após um 
trauma. Os Primeiros Socorros Psicológicos (PSP) podem ser aplicados por qualquer profissional ou 
voluntário que tenha sido treinado. Foram desenvolvidos como uma intervenção de apoio psicossocial, 
para prover necessidades básicas e reduzir o estresse inicial causado por eventos traumáticos de forma a 
facilitar o processo de recuperação. Assim, eles têm como objetivos principais conectar as pessoas 
aumentando seu suporte social, promover bem-estar físico e emocional, acalmar e orientar de maneira 
empática e não-intrusiva, oferecer informações importantes que auxiliem a lidar com os aspectos 
psicológicos do evento traumático e apoiar respostas adaptativas. Trata-se de uma intervenção que se 
enquadra nas necessidades de contextos com muitas vítimas e poucos recursos de atendimentos 
disponíveis – como ocorre em muitos contextos brasileiros. Portanto, o presente projeto busca estudar a 
eficácia de uma intervenção em crise cientificamente informada, os PSP, na redução de sintomas pós-
traumáticos e de depressão e no aumento da percepção de suporte social. Além disso, profissionais de 
saúde serão treinados para prover os PSP, e será verificada a eficácia deste treinamento em aumentar 
seus conhecimentos sobre trauma e intervenção em crise e a sua confiança para realizar PSP. O 
treinamento ocorrerá periodicamente com os representantes de instituições de saúde. Cada treinamento 
contará com 10 a 20 profissionais, com duração de 4 horas e incluindo explanação teórica e prática 
simulada. Além disso, serão coletados dados em intervenções de PSP realizadas com sobreviventes de 
eventos de violência urbana. Após o momento de intervenção inicial, há o contato por e-mail em 2 ou 3 
dias como parte dos PSP, quando será proposta a participação voluntária na pesquisa. Serão aplicados 
os instrumentos PCL-5, CERQ e ESSS. Será disponibilizado espaço para que o participante comente sobre 
a influência específica de cada técnica na sua recuperação. Posteriormente, será feito contato por e-mail 
com os mesmos indivíduos para a realização de follow-ups em 3 e 6 meses. Espera-se que indivíduos que 
sejam treinados em PSP desempenhem significativamente melhor nos grupos de questões avaliando 
conhecimentos de trauma e confiança para realizar intervenção em crise. Quanto aos indivíduos atendidos 
em PSP, espera-se que apresentem menores chances de desenvolver sintomas e transtornos pós-
traumáticos.   
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PROJETO AQUARELA 
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Este estudo trata-se de um relato de experiência que tem como objetivo descrever a vivência de uma 
atividade extensionista desenvolvida por acadêmicos do curso de Psicologia da Universidade Luterana do 
Brasil, São Jerônimo, realizada nos municípios da Região Carbonífera do Rio Grande do Sul. O Projeto 
Aquarela tem como objetivos promover, junto à comunidade, a articulação da educação e da saúde em 
prol da promoção da qualidade de vida, contribuindo para a promoção da saúde coletiva e a prevenção à 
doença, além de proporcionar aos discentes a inserção em vivências da prática da psicologia da saúde e 
comunitária. Esse projeto é relevante devido a sua busca de induzir a transformação social através de 
campanhas de conscientização para a melhora da qualidade de vida, visando a adoção de hábitos mais 
saudáveis. Para sua realização é formada uma equipe integrada por acadêmicos e voluntários, responsável 
por contatar as instituições dos municípios para confirmar a parceria, atrair novos parceiros e planejar o 
cronograma das atividades que serão realizadas em cada município. Os movimentos iniciaram-se em 2014 
e desde então foram sendo implantados novas ações. No projeto são agregadas campanhas vinculadas 
as cores e meses do ano e, atualmente, fazem parte dele as campanhas: Maio Laranja - campanha de 
conscientização de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Conforme o 
Conselho Federal de Psicologia (CFP), o mês foi escolhido em função de 18 de maio, o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Agosto Lilás - mês alusivo ao 
combate da violência contra a mulher. Segundo o CFP, esse mês foi escolhido devido a sanção da Lei Maria 
da Penha em 7 de agosto de 2006, principal referência no combate à violência contra a mulher e tem 
como objetivo proteger mulheres vítimas de violência doméstica. Setembro Amarelo - uma campanha de 
Valorização a Vida devido ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (10) e que tem como objetivo alertar 
a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Outubro 
Rosa - O Outubro Rosa foi a campanha pioneira que deu origem ao Projeto Aquarela em 2014. Segundo 
o INCA, é um movimento internacional de combate ao câncer de mama proporcionando maior acesso aos 
serviços de diagnóstico, disseminando informações sobre fatores de proteção e detecção precoce. 
Novembro Azul – essa campanha tem os mesmos objetivos do Outubro Rosa, mas é dedicado à prevenção 
ao câncer de próstata e à saúde do homem criado a partir do Dia Mundial de Combate ao Câncer de 
Próstata (17). Percebe-se que os movimentos estão sendo implantados de forma satisfatória na Região a 
partir dos dados fornecidos que apontaram que durante os 6 anos de existência do Projeto Aquarela foram 
atingidas 17,6% da população que é estimada em 152.546 habitantes, mostrando que o projeto está 
alcançando os objetivos esperados e que a partir deles estão ocorrendo mudanças nos municípios que 
junto com o curso abraçam essas causas.   
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TECNOLOGIAS DIGITAIS NO DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE EM LÍNGUA 
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Ser capaz de se comunicar oralmente em uma língua adicional é o anseio que muitos profissionais e 
estudantes possuem diante do constante engendramento de evoluções decorrentes tanto do mercado 
internacional quanto do desaparecimento de fronteiras antes limítrofes entre países distantes, advindo 
tanto dos avanços tecnológicos quanto econômicos da globalização [1,2]. A fluência na habilidade oral 
(speaking) torna-se um dos requisitos primordiais para alavancar sonhos, projetos e demais realizações 
sociais, pessoais, profissionais e acadêmicas. Quando se conjectura a respeito do ensino de língua inglesa 
no contexto das escolas públicas, por exemplo, percebe-se que atualmente perpassa grandiosos desafios 
quanto ao ensino tanto desta língua, especialmente no que tange ao ensino da oralidade desta [3,4]. 
Conjuntamente é percebido na literatura de Linguística Aplicada grandes avanços no desenvolvimento de 
tecnologias digitais, as quais têm sido aplicadas de maneiras dissimilares dentro do ensino tanto de línguas 
adicionais [6, 7] quanto de outros relevantes elementos de emancipação social e tecnológica por via de 
tais instrumentos simbólicos [8, 9, 10], os quais têm trazido frutíferos resultados, conforme aponta uma 
vasta literatura acadêmica neste âmbito de pesquisa [11, 12]. Por conta destas recentes e constantes 
mudanças decorrentes do crescente processo de globalização, o qual afeta não apenas o ensino de línguas 
adicionais em outros países, como também modifica os axiomas basilares envoltos tanto no ensino quanto 
na aprendizagem de línguas no século XXI no contexto brasileiro, o trabalho ora apresentado discorre 
sobre um projeto elaborado em minha pesquisa de doutorado, a qual fez uso de tecnologias digitais em 
aulas de inglês dentro do contexto de uma escola pública de Ensino Fundamental no município de 
Charqueadas. Neste projeto, denominado My city – my world, utilizou-se de maneira substancial 
tecnologias digitais para o ensino da oralidade em língua inglesa. Por meio de uma perspectiva de ensino 
colaborativa [13,14], trabalhou-se conjuntamente com a professora e alunos em e fora da sala de aula 
tópicos concernentes à apresentação do município de Charqueadas para o mundo. Destarte, foi possível 
elencar resultados otimistas quanto a uma mudança no ensino e na aprendizagem de língua inglesa 
[15,16], bem como alguns obstáculos enfrentados tanto pelo pesquisador, quanto pela docente e 
discentes no que tange ao uso de tecnologias digitais em sala de aula [17,18], bem como ao 
aprimoramento da oralidade em língua inglesa, a qual, segundo inúmeros especialistas, apresenta-se como 
um dos maiores desafios para alunos e professores no referido idioma [19,20]. 


