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Apresentação 
Sim, temos razões para comemorar. É triste a realidade da crise sanitária que 

afetou (e ainda afeta) tanta gente, alguns dos nossos queridos, e que nos forçou a tomar 

a decisão de suspender o evento por um ano. Uma sábia decisão em meio a um mar de 

equívocos e informações desencontradas, agitado pela impertinente recusa em aceitar 

as indicações da ciência, algo que buscamos popularizar há tantos anos. A nós só 

nos restava observar, apreensivos. Mas finalmente a MOCITEC voltou em grande 

estilo em sua 14ª edição, e isso é motivo para comemorar. Ainda sob efeitos da 

pandemia, o que nos forçou a remodelar o evento para o formato virtual, mas voltamos 

sem perder qualidade. Em tempos normais, o som dos passos mais apressados nos 

corredores do campus, a agitação nas salas de atendimento e laboratórios, os 

barulhos das obras de montagem dos estandes usualmente anunciam a chegada do 

nosso maior e mais tradicional evento. Não há quem não perceba, não há quem não se 

envolva de algum modo, nem que seja para reclamar da perturbação na sua rotina. 

Mas esse ano demandou ser diferente, e toda essa balbúrdia típica das instituições de 

ensino que levam a educação a sério ficou confinada nos fones de ouvido, microfones 

e telas dos computadores dos organizadores e participantes do evento. É um grande 

desafio manter a qualidade de um evento do porte da MOCITEC ao migrá-la 

integralmente para o formato remoto, e o Câmpus Charqueadas mais uma vez se 

reinventou. 

 

No fim, a adaptação no formato representou uma oportunidade para expandir a 

abrangência geográfica da MOCITEC e divulgá-la para todo o Brasil. Foram 

apresentados 114 trabalhos (24 de ensino fundamental, 28 de ensino médio regular, 

49 de nível técnico integrado ao ensino médio, e 13 de nível superior), a maioria 

oriundos dos estados da região Sul, mas também provenientes de instituições das 

regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Palestrantes conhecidos nacionalmente por sua 

militância pela divulgação da ciência como agente de transformação social 

abrilhantaram o evento e, como de costume, foram oferecidos como prêmio para os 

melhores trabalhos credenciamentos para importantes feiras nacionais e 

internacionais. Mas também nessa edição a qualidade da MOCITEC foi chancelada por 

uma importante entidade científica. A IEEE, através do capítulo Rio Grande do Sul da 

Sociedade de Circuitos e Sistemas (Circuits And Systems Society - CASS), aportou 

recursos para premiação dos trabalhos de nível médio nas áreas de Informática e 

Engenharia para fomentar a continuidade dos bons trabalhos desenvolvidos, e em 

reconhecimento à importância do evento para incentivar o talento dos nossos jovens 

cientistas. 
 

Se por um lado não tivemos todo o tradicional e gratificante envolvimento 

presencial que o evento nos proporciona, por outro lado essa edição da MOCITEC 

deixa como legado o registro digital da nossa amada mostra científica, com vídeos que 

eternizam a qualidade da mostra construída ao longo de 15 anos de história, da qual me 

orgulho em fazer parte. Leiam os resumos e artigos, assistam os vídeos, e inspirem- 

se a participar das próximas edições. Ano que vem tem mais, e certamente vai ser 

maior e ainda melhor. Aguardem. 

 
 

 
 

Calebe Micael de Oliveira Conceição 

Professor EBTT – IFSul Câmpus Charqueadas 
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A Revolta da Vacina Versão 2021 

Autor(es): Gabriely Roche Da Rosa e Júlia De Aquino Neves 

Orientador/a: Walter Virtuoso Júnior 

Coorientador/es: Lilian Natani Rosa Da Silva Virtuoso 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pio XII 

A Revolta da Vacina foi uma revolta de caráter popular que aconteceu no Rio de Janeiro, em 
1904. Sua motivação foi a insatisfação da população com a campanha de vacinação obrigatória 
contra a varíola implantada na cidade por meio de Oswaldo Cruz. Sabemos hoje que a vacinação 
é um dos métodos mais seguros em relação custo-benefício, além de que propiciam tanto a 
proteção individual como coletiva e são considerados como componentes obrigatórios dos 
programas desaúde. Sua eficácia está associada a elevadas coberturas e à equidade do acesso às 
vacinas. A imunização deve ser compreendida como um fato que altera o curso das doenças que 
assolam a humanidade, já que oferecem um acentuado decréscimo da morbidade e  da 
mortalidade causada pelas doenças infecciosas, pois o manejo de uma enfermidade 
imunoprevenívelébasicamente alcançado com cobertura vacinal de 70 a 80% em uma população 
suscetível. Quando aplicadas na primeira infância, sua ação de prevenção de doenças 
infectocontagiosas é de suma importância, pois previnem doenças que podem levar ao óbito ou 
a graves sequelas em crianças no Brasil e no mundo. Mesmo com tantas vantagens, muitas 
pessoas são negligentes quanto à vacinação na idade preconizada. Isso leva à susceptibilidade de 
crianças, seus familiares e demais pessoas. Com base no atual cenário da pandemia no Brasil, o 
nosso trabalho tem como intuito realizar uma análise preditiva de dados de vacinação, através da 
busca de artigos científicos e outras fontes de consulta que apresentem dados de vacinação 
algumas doenças tratadas com esse método como poliomielite, sarampo, gripe entre outras e 
comparar com os dados de vacinação da covid 19, números de casos de pessoas infectadas e 
óbitos. Em dados preliminares obtidos, as campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite,  
no Brasil, iniciaram-se na década de 1960. Inicialmente de alcance restrito, ocorrendo somente em 
alguns estados brasileiros, atingiu sua efetividade com os Dias Nacionais de Vacinação, proposto 
pelo Ministério da Saúde em 1980. Nesse processo, várias  negociações foram necessárias junto 
aos estados, mas principalmente houve uma decisão política no âmbito do governo central. Vários 
surtos durante a década de 1980 foram identificados, como em março de 1989, foi notificado o que 
seria o último isolamento do poliovírus selvagem no país, no município  de  Souza,  na  Paraíba.  O 
Brasil conseguiu erradicar a poliomielite em 1994. Percebemos aqui, em uma análise rápida, que a  
negligência inicial das autoridades contribui para o aumento da doença  na  população, bem  como 
ações de vacinação em massa, isolamento e higiene  contribuíram para o  controle da doença. Após 
essa análise minuciosa, pretende-se criar um quadro comparativo para investigar quanto tempo 
leva em média para erradicação ou controle, motivos para as deficiências da imunização, 
identificando possíveis falhas que levam a não vacinação ou a um atraso vacinal, para assim 
contribuir como material educativo no auxílio do programa de vacinação local. 

 
Palavras-chave: Vacinas, Imunização, Controle de Doenças 
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Características, Diagnóstico e Intervenções no 
Transtorno de Déficit de Atenção e 
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Este trabalho tem o objetivo de revisar a literatura sobre o conceito de Transtorno de Déficit de  
Atenção e hiperatividade (TDAH), os  diferentes  critérios  utilizados  para  seu  diagnóstico  e  as 
formas de tratamento. TDAH é um transtorno comum na infância, caracterizado por desatenção, 
inquietude e impulsividade. Estes  sintomas  surgem  no início  da infância,  podem  persistir ao longo 
da vida,podendo afetar negativamente a qualidade da vida social e acadêmica da criança, gerando 
comorbidades psiquiátricas caso não haja tratamento adequado. A literatura comprova que o TDAH é 
uma das principais causas da procura de serviços de saúde mental de crianças e adolescentes. Como 
não há um marcador biológico para o diagnóstico do TDAH, a sua definição é baseada  nos sinais e 
sinto- mas apresentados. O tratamento do TDAH depende da interação entre a família da criança, o 
médico e a escola. Trata-se de um estudo de revisão de literatura, no qual foram incluídos estudos que 
abordem o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e seu diagnóstico em crianças em idade 
es- colar. A busca dos estudos foi realizada por meio do uso dos termos “TDAH” e “diagnóstico” com 
base nos dados em artigos científicos da plataforma Google Acadêmico e Scielo com textos nas 
línguas inglesa, espanhola e portuguesa publicados nos últimos 5 anos. Também foram pesquisados  
livros específicos sobre o tema abordado. Inicialmente foram lidos todos os resumos dos artigos 
selecionados e após aqueles que preencherem os critérios  de  inclusão  foram  selecionados  para 
leitura completa. Foram extraídos do texto as informações pertinentes aos métodos de diagnóstico do 
TDAH. Foram encontrados 180 artigos, após a leitura do título e do resumo restaram 26 artigos para a  
leitura completa. Por fim, restaram 8 artigos para inclusão conforme os critérios estabelecidos. Esse 
trabalho revisou e identificou as características de um estudante com TDAH e seu processo de 
diagnóstico epossíveis intervenções. Após essa revisão é possível concluir que as crianças com TDAH 
são caracterizadas por apresentar um padrão de falta de atenção persistente,  um  excesso  de 
atividade  e  impulsividade.  Consequentemente  desenvolvem  comorbidades  afeto-comportamentais 
e a sua memória  de trabalho não difere entre os subtipos de TDAH: o inatento e o combinado. 
Também podem apre- sentar alterações de processamento auditivo temporal. O metilfenidato é a 
principal forma de trata- mento e o diagnóstico do TDAH não possui protocolo único. Sugere-se que, 
para melhor precisão do diagnóstico, os estudos façam  a  comparação  de  seus  resultados a  partir 
dos mesmos desfechos. 
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Como a Sustentabilidade Interfere na 
Qualidade de Vida das Pessoas? 
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Instituição: Colégio João Paulo I - Unidade Sul - Porto Alegre/RS 

Este trabalho tem como objetivo compreender qual é a relação entre  sustentabilidade e qualidade 
de vida no dia a dia. A sustentabilidade envolve atender às necessidades do momento presente sem 
comprometer as necessidades das gerações futuras.  Ao longo da história, o homem se viu dominador 
da natureza e acreditava que ela estava disponível como recurso ilimitado. Essa forma de pensar 
produziu uma “sociedade de consumo”, que  é  exatamente  o  oposto  do  desenvolvimento 
sustentável. Esse modelo de desenvolvimento da nossa sociedade levou a consequências drásticas,  
como poluição ambiental e desigualdade social. Desse  modo  surgiu a  necessidade  de  mudarmos 
essa visão, ampliando ideias de sustentabilidade, levando em conta a harmonia entre sociedade e 
natureza. A justificativa do tema escolhido se baseia no fato de que, nos últimos anos, diversas 
discussões vêm surgindo acerca do impacto das ações humanas sobre a natureza e esse tema vem 
se tornando cada vez mais essencial e presente. O planeta vem sofrendo, nas últimas décadas, uma 
crise ecológica, com grandes alterações que, a cada dia mais, interferem no cotidiano da sociedade,  
levando a um ponto do qual não se poderá mais reverter esse processo. Segundo o conceito de 
desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade vai além de apenas o quesito da natureza;ela tem 
como base três pilares fundamentais que devem estar em equilíbrio entre si para  a  correta 
manutenção da vida e da sociedade. Esses pilares são o social, o econômico e o ambiental. Para a 
elaboração da pesquisa, foram realizadas pesquisas bibliográficas em sites e artigos do Google 
Acadêmico. Algumas das palavras-chave  utilizadas  para  a  pesquisa  foram:  sustentabilidade, 
ecologia, aquecimento global, efeito estufa, geleiras, temperatura atmosférica,  tratado  de  Paris, 
dentre outras. Esses temas são as indústrias químicas, o ar e a  atmosfera  e  a  alimentação. O 
presente trabalho explora a aplicação do desenvolvimento  sustentável  em  alguns  temas  de 
diferentes  esferas  da  sociedade. Em  cada  um dos tópicos  citados, é apresentada  uma  explicação 
do assunto, bem como o porquê do tema estar relacionado à sustentabilidade e à qualidade de vida. 
Ser ecologicamente correto visa  não esgotar os recursos  naturais e  dessa  forma  haver equilíbrio 
entre oque retiramos da natureza e o que oferecemos em troca. E ser socialmente justo envolve nossa 
ética, moral, justiça social, educação, solidariedade. Dessa forma é necessário promover relações 
de respeito entre o ser humano e a natureza. Com esse trabalho, foi possível avaliar que a 
sustentabilidade se faz presente no cotidiano de uma maneira mais  intensa  do  que  se  pode 
imaginar, bem como perceber a relevância que o cuidado  com  esse  assunto  tem  nos  últimos 
tempos. 
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Legalização do Aborto no Brasil 
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O aborto vem sendo um assunto extremamente discutido e que divide diversas opiniões 
principalmente na área médica e religiosa. Este é a pausa de uma gestação com menos de 22 
semanas (cinco meses) ou quando o feto estiver pesando menos de 500g. É importante que a  
decisão do tipode método que será usado no processo seja entre a gestante e os profissionais de  
saúde. Ao longodo primeiro trimestre da gestação os métodos mais recomendados aceitáveis são o 
abortamento farmacológico, a aspiração intrauterina (manual ou elétrica) e a curetagem uterina. 
Nesse trabalho, o objetivo geral é compreender os fatores sociopolíticos envolvidos na legalização 
do aborto noBrasil e o objetivo específico: investigar o conhecimento popular; conhecer os países 
no qual este é legalizado; investigar os principais grupos sociais. A justificativa dessa pesquisa se 
dá pelo fato de que o aborto clandestino tem uma grande relevância na questão de saúde pública, 
já que em 2018 foi realizado um estudo em que mostrava que 250 mil mulheres eram 
hospitalizadas por ano devido a abortos clandestinos, esse número é apenas no Brasil. O trabalho 
foi baseado em pesquisas bibliográficas e em artigos científicos no Google Acadêmico sendo 
realizado  um  questionário no Google Forms para 80 pessoas aleatórias, com idades entre 13 – 65 
anos. As respostas do questionário foram analisadas e confrontadas com pesquisas bibliográficas 
sobre o tema. A partir dos resultados encontrados, conclui-se que há uma grande relação entre as 
idades e as opiniões, claro que isso não impede que uma pessoa de 15 anos seja contra e uma de  
41, seja a favor. Em síntese, constata-se que a legalização do aborto, além de ser algo que 
preserva vidas, faz com queas gravidas se sintam seguras em realizar o procedimento sem medo. 
Mostrou-se que nos países Uruguai, Portugal e Espanha, onde foi legalizado, o número de mortes 
por procedimentos inseguros diminuiu significativamente, a consciência de usar ou mudar de 
método contraceptivo subiu também. Com essa pesquisa conclui-se que a principal solução para 
resolver essa questão de saúde pública é que o Brasil legalize o abortamento, em vista de que 
muitas mulheres pretas, com baixa escolaridade e renda, estão em maior situação vulnerabilidade,  
e o Brasil é um país extremamente desigual. E percebe-se que independente do aborto ser 
legalizado ou não, ele vai continuar acontecendo, como isso não vai mudar consegue-se 
compreender que a legalização é necessária. 
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MATEDOBA: Jogo Físico e Virtual Como 
Estratégia Lúdica Para Motivar Estudantes no 

Ensino da Matemática Durante e Pós Pandemia 
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Coorientador/es: Letícia Rinaldi de Caires e Bruna Estevão Costa Oliveira 
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O contexto educacional perpassa por mudanças consideráveis desde o último ano, diante da 
pandemia que assolou o mundo devido ao novo  coronavírus. O ensino da  matemática  tornou -se 
ainda mais complexo e desafiador, frente a realidade do ensino remoto.  Em vista  disso, o objetivo 
geral é elaborar uma proposta  didática  física  e virtual para aprendizagem significativa e motivadora 
das operações básicas da matemática. A metodologia parte da técnica Brainstorming (tempestade 
mental) e Diagrama de Ishikawa liderada pelo estudante com seus orientadores, técnicas  que 
auxiliaram a desenvolver a proposta. Com as ideias formalizadas, inicia-se a construção das regras. 
Na sequência, a construção do jogo em editor de imagens.  Proposta  finalizada,  realiza -se  a 
avaliação, feita na triangulação da proposta com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Por 
fim, avalia-se com ferramentas de gestão/qualidade (SWOT e 5W2H) e análise de custo.  Destaca-se 
que o jogo não foi aplicado, devido  estar  em  desenvolvimento  e  necessitar  da  aprovação  do 
Comitê de Ética em Pesquisa, mas, pretende-se avaliou-se a proposta por meio de ferramentas de 
qualidade e têm como perspectiva futura a aplicação.  Os  resultados  ao  avaliar  o  jogo  na 
perspectiva posta pela BNCC para o ensino  fundamental,  observa-se  que  o  MATEDOBA  constitui 
uma boa estratégia para o ensino da matemática articulada com a ludicidade, uma vez que os 
estudantes vão mentalmente realizar  equações  básicas  (soma,  subtração,  multiplicação  e/ou 
divisão) com os números naturais e os mesmos necessitam argumentar e justificar os caminhos 
matemáticos utilizados para chegar nas resultantes, assim, marca o ponto. A confecção do jogo 
MATEDOBA expressou como é possível criar materiais didáticos, com baixo custo e de fácil acesso. 
A proposta de comercialização do jogo iniciou-se com a definição do nome “MATEDOBA”, mistura das 
palavras “matemática”, “dado” e “básico”. A análise de custo demonstra o baixo custo, 
aproximadamente de R$10,00 (custo ancorado no valor de 6 dados, impressão e plastificação do 
tabuleiro) para a versão física. O jogo virtual será gratuito precisando apenas da internet, para 
download do tabuleiro (disponibilizado via drive, o qualé  divulgado junto a  proposta, permitindo a 
todos que quiserem explorar o recurso didático, o que torna o MATEDOBA um Recurso Educacional  
Aberto), e a utilização de sites para jogar os dados – dessa maneira, é  só  reunir  os estudantes on-
line, através da plataforma utilizada pela instituição, e compartilhar a tela com  o  tabuleiro. Portanto, o 
jogo MATEDOBA demonstrou a elaboração de uma estratégia lúdica e motivadora para o contexto 
presencial e remoto, atingindo o objetivo  geral. Com isso, elaborar estratégias  voltadas para a 
aprendizagem lúdica e que sejam capazes de envolver  e  motivar  os  estudantes  é fundamental, 
principalmente no contexto atual. Além disso, o MATEDOBA envolve questões interdisciplinares, tal 
como o estudo da arte e do regionalismo paranaense  –  que  podem  ser utilizados para estimular a 
curiosidade dos jogadores de outros estados. Por fim, ressalta-se que o objetivo dessa proposta foi 
alcançado, uma  vez que  foi  possível oferecer  uma opção divertida, viável e altamente envolvente 
para o ensino da matemática. As perspectivas futuras  rodeiam  a  elaboração de um material 
paradidático e formas inclusivas para o jogo. 
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Medidas Preventivas De Combate à Pandemia 
Do Coronavírus Com a Produção Do Sabão 

Semente 
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A pandemia do coronavírus que assola nosso país e o mundo todo vem trazendo profundas 
transformações e consequências para a humanidade. O projeto sabão semente surgiu deste 
contexto para minimizar um desafio local que é também problemática no cenário global, ou seja, o 
crescentenúmero de contaminados pelo coronavírus. Para solucionar a problemática e preservar o  
meio ambiente nasceu a ideia de produzir um sabão ecologicamente correto e incentivar através 
de mobilizações na comunidade sobre a importância de lavar as mãos com água e sabão. Além de 
ser uma medida preventiva a pandemia do coronavírus é uma recomendação  da  OMS, 
Organização Mundial de Saúde, uma atitude segura, cientificamente comprovada. A ideia da 
produção do sabão veio do resgate cultural da receita, utilizada por algumas senhoras daquele 
bairro. A receita foi  aperfeiçoada  pelos estudantes, tornando  o  sabão  ecologicamente  correto  e 
para sua produção foi utilizada uma fruta chamada monguba, presente na flora do bairro São 
Vicente. Depois da coleta das frutas, as sementes são retiradas, desidratadas ao sol e trituradas 
originando um polvilho utilizado na produção do sabão. Com o polvilho, o hidróxido de sódio e a  
água faz-se a  coinfecção do sabão ecologicamente correto da seguinte forma:  primeiro dissolve- 
se o hidróxido de sódio na água e em seguida acrescenta o polvilho, mistura bem por 5 min e 
depois derrama o conteúdo final em um recipiente limpo e seco. Depois disso é esperar o dia  
seguinte, onde o sabão já estará solidificado e a partir daí é aguardar a finalização da 
saponificação. Depois de pronto o sabão é distribuído pela escola na  comunidade  com 
mobilizações de alertas e medidas preventivas. Os resultados já alcançados não poderiam ter sido 
diferentes, desde o desenvolvimento do projeto que teve início em março de 2021, o número 
crescente de contaminados chegou a 163 e 01 óbito. Desde o mês de julho de 2021, o 
acompanhamento dos dados divulgados pela secretaria de  saúde local até o mês de agosto, 
mostra que não há registro de contaminação e o último boletim divulgado em 22 de outubro de  
2021, mostra que há apenas uma contaminação, configurando um resultado bastante positivo. O 
sabão continua sendo produzido e distribuído na escola para a comunidade para que desta forma, 
possa-se ajudar a manter em equilíbrio os casos  de  contaminados, outrossim,  desenvolver  mais 
ações para reforçar todas as medidas preventivas ressaltando a importância de lavar as mãos.  
Todos os moradores do bairro tiveram conhecimento do sabão com a distribuição do mesmo pela 
escola para a comunidade. Mostrou-se para a comunidade com este projeto que na falta de 
condições financeiras pode-se produzir um sabão de baixo custo e muito eficaz para manter a 
limpeza e a saúde de forma sustentáveis, uma ação de extrema relevância para a preservação e 
proteção do planeta bem como para a humanidade e as futuras gerações. 
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Os brinquedos e brincadeiras são fundamentais na infância, pois desenvolvem aspectos físicos, 
sociais e emocionais nas crianças. Além disso, ao construir brinquedos a partir de materiais alter - 
nativos e de baixo custo resulta em diversas vantagens, tais como, a proteção do meio ambiente, 
estimulação de percepções visuais, táteis, motoras e lógicas, bem como a criatividade. Outro ponto 
a ser considerado é a vulnerabilidade social, onde algumas pessoas não podem comprar brinquedos, 
sendo então a construção de  brinquedos uma alternativa para esse problema. Com isso, o objetivo  
geral dessa pesquisa é a confecção de brinquedos a partir de materiais de baixo custo. A produção 
dos brinquedos é uma forma de conscientizar sobre os impactos ao meio ambiente, além de propiciar 
a curiosidade sobre o método científico naqueles que visualizarem os brinquedos. A metodologia de 
pesquisa foi uma adaptação do método científico elaborada pelo autor em conjunto dos seus 
orientadores. A adaptação do método científico foi elaborada em cinco etapas,  as  quais  são 
executadas somente pelo autor, sendo elas: 1) a idealização/pesquisa; 2) a verificação da 
disponibilidade dos materiais; 3) construção do projeto; 4) a testagem do protótipo construído; 5) 
análise do resultado final verificando se  há  possibilidades  de  melhorias.  Como  resultado  da 
aplicação da adaptação, foi possível desenvolver alguns brinquedos, tal como um carrinho (movido 
a propulsão de ar a partir de um caixa de papelão pequena, quatro  tampas  de  garrafas,  dois 
canudos, bexiga e fita), um cata-vento (com papel, canudo e tachinhas) e um pião  de  tampa 
(utilizando tampas de garrafa e palitosde dente). Vale destacar que para cada projeto os orientadores 
forneciam apenas o nome do projeto, sendo esse o ponto de partida para o autor realizar a aplicação 
das cinco etapas, bem como a instrução sobre o registo de cada projeto em um diário de bordo. Foi 
possível identificar que necessitava de  melhorias no carrinho, pois a primeira  caixa escolhida era  
pesada demais para ser movida pela propulsão a ar, já os resultados do cata-ventos e do peão de 
tampa demonstraram atender a expectativa de ser utilizado no entretenimento. Por fim, a pesquisa 
demonstrou que é possível construir brinquedos com materiais alternativos,  desde  que  essa 
construção seja planejada, com pesquisas e testes, podendo  então  explorar  a  reciclagem  e  o 
método científico, além de conhecimentos físicos e/ou matemáticos para  desenvolver  uma  a 
sequência lógica a qual resulta em um brinquedo. 
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O Alto Preço do Desmatamento das Florestas: 
Entenda a Crise Hídrica Brasileira 
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O Brasil passa por um momento de escassez de águas em seus reservatórios, onde foi solicitada 
a população que  reduza  o seu  consumo diário de  energia elétrica. Contudo nós temos a  percepção 
de que a redução do consumo residencial  não gera impacto  sobre  a situação.  Estudos apontam que 
os desmatamentos na Amazônia são devido a agricultura e a pecuária, o que leva ao empobrecimento 
da biodiversidade e o ciclo hidrológico é afetado podendo modificar drasticamente o transporte de 
umidade fornecido pela floresta para  importantes  regiões  agrícolas  do  Brasil,  cau sando  a 
supressão de chuvas em regiões brasileiras e em outras partes da América do Sul. A gera- ção de 
eletricidade no Brasil cresceu a uma taxa média anual de 4,2% entre 1980 e 2002. Sempre aenergia 
hidráulica foi dominante, uma vez que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo em recursos  
hídricos, correspondendo a 37% da oferta total de energia. O setor industrial é o maior consumidor, 
utilizando cerca de 40% do total de energia consumida. A indústria consome principalmente 
eletricidade, cuja parcela passou de 39% em 1980 para 48% em 1995. Os transportes utilizaram 
aproximadamente 20% da energia consumida no país no período de 1980 a 1995.  Para  a  realização 
do trabalho, nós pesquisamos diversos artigos científicos que abordam o tema como no Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, de comando do 
professor Pedro Côrtes. Ele oferece uma explicação para o fenômeno:a diminuição no volume anual 
de chuvas, observada nos  últimos anos, “é consequência do desmata- mento da Amazônia”. Por isso, 
“a redução nas chuvas é uma tendência que deve se manter pelos próximos anos”. A ONG Map Biomas 
divulgou um estudo sobre as variações nos recursos hídricos no Brasil entre 1985 e 2020. Ao todo, a  
retração da superfície coberta com água no Brasil foi de 15,7% desde o início dos anos 90, caindo de 
quase 20 milhões de hectares para 16,6 milhões de hectares em 2020. Esses dados colaboram para 
afirmar que a falta de oferta de água gera um  baixo  na  produção  de  energia  através  de 
hidrelétricas no Brasil, tornando sua  produção mais cara. De acordo  com a  Con-federação  Nacional 
da Indústria (CNI), houve crescimento em “todos os indicadores de atividade”, na comparação com  
setembro de 2020. Também temos que levar em conta que para um aumento da atividade industrial é 
necessária toda uma infraestrutura de mão de obra, matéria-prima e energia. Ao pesquisarmos no 
site do IBGE e compararmos com artigos que abordam o tema da desigualdade de renda no Brasil, 
vemos um quadro onde a renda familiar não apresenta aumento significativo bem como o consumo se  
mantém estável, ou seja, as famílias mantiveram seu consumo médio de energia. Com base nesses 
dados parciais e em nossas pesquisas, vamos elaborar um quadro comparativo, com o objetivo de 
mostrar todas essas informações de forma clara e precisa, para que ele possa  ser compartilhado  e 
sirva de alerta para as autoridades, comunidade científica e sociedade em geral. 
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Os 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável: A Escola como multiplicadora 

deações para um futuro melhor 

Autor(es): Nicole Pizzio da Silva 

Orientador/a: Greice Silveira Schulz 

Coorientador/es: Luciene Marques Menezes 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Otávio Reis - Charqueadas/RS 

Com o crescimento exponencial da população mundial, existe a necessidade de   integrar 
diferentes dimensões do desenvolvimento da humanidade, conectando principalmente três fatores: a 

conservação ambiental, a equidade social e a eficiência econômica.   Alguns autores apontam que 

esta relação pode ser denominada como Desenvolvimento Sustentável, um importante fator para 
assegurar o melhor manejo dos recursos naturais de forma que não se esgotem, e que seja possível 

atender às necessidades das gerações presentes e futuras. O presente projeto tem como finalidade 
elucidar alguns aspectos sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sus- tentável (ODS) e os seus 

desafios para a população. O problema de pesquisa que norteou o projetofoi o seguinte: “Como realizar 

ações educativas e sustentáveis em âmbito local relacionadas ao eixo ambiental, social e econômico 
através de uma educação de qualidade?”. O objetivo geral deste projeto pretende definir o que é 

Desenvolvimento Sustentável e os seus 17 objetivos, com ênfase em uma educação de qualidade. 
Para isso, pensou-se em objetivos específicos que permitam: apontar principais informações sobre 

Desenvolvimento Sustentável; descrever sobre os 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS); 
inferir quais os indicadores já foram atingidos no Brasil; informar à comunidade escolar sobre o ODS 

relacionado à educação de qualidade, através de palestras, oficinas e vídeos. Este trabalho foi realizado 

a partir da indagação da autora, após uma aula na disciplina de Ciências, a fim de entender mais sobre 
este tema tão atual e de importante debate mundial. A análise documental inicial considerou sites 

confiáveis e livros sobre o tema, de autores como Brasil (2018), Nascimento e Vianna (2007) e ONU 
(2015), que tratam sobre cada um dos 17 ODS e permitem o debate sobre o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável. Durante a metodologia foi realizada uma pesquisa documental, apoiada 

por diferentes autores e informações disponibilizadas em meios confiáveis de consulta, como sites 
governamentais. Como forma de acompanhar o progresso dos objetivos, cada país desenvolve seus 

próprios Indicadores e Metas. Os dados brasileiros indicaram que 89,3% da população brasileira entre 
17 e 19 anos já concluiu o ensino fundamental. Porém, o país ainda não apresentou indicadores que 

inferem a proporção de estudantes com conhecimentos e habilidades necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável. Após a pesquisa, foi possível elaborar um   resumo   explicativo   e 
realizar a gravação 
de um vídeo no estilo D̈ raw My Life que utiliza a narração e o desenho para contar uma história. O 

vídeo trouxe temas que envolveram o  histórico  do  desenvolvimento  sustentável,  os  17  ODS  e 

quais são os indicadores que já estão sendo atingidos no Brasil. Como forma de divulgação à 
comunidade escolar, realizou-se, inicialmente, palestra e oficina em uma turma de anos iniciais, 

debatendo informações sobre a educação de qualidade  que  envolvam  habilidades  do 
desenvolvimento sustentável. Posteriormente, pretende-se buscar ações colaborativas envolvendo 

empresas privadas locais, escolas e poder público municipal com o intuito  de  aprimorar ações e 

debates relativos ao tema. 
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Projeto Escola Lixo Zero 

Autor(es): Luana Magalhães, Vitor Magalhães Machado e Rafaela Souza rosa 

Orientador/a: Walter Virtuoso Júnior 

Coorientador/es: Lilian Natani Rosa Da Silva Virtuoso 

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Artur Dornelles - Charqueadas/RS 

Para Storck 2016 trabalhos que envolvam questões ambientais, principalmente relacionadas aos 
resíduos sólidos, não precisam focar na demonstração de como nossa sociedade produz uma 
quantidade excessiva de lixo e gere muito mal essa temática, seu foco deve ser nas ações. Storck 
2016 ainda fala que parte da quantidade excessiva e crescente de resíduos sólidos está 
estreitamente relacionada ao processo de industrialização, o  desenvolvimento  econômico 
crescente e desenfreado e a cultura do consumo e descarte. Além disso, no Brasil, quase metade 
dos resíduos são descartados de forma inadequada sem o devido cuidado em lixões a céu aberto.  
Estes são alguns dos fatores que impulsionam os problemas ambientais enfrentados nas últimas 
décadas as- sociados ao lixo. O projeto chamado “Escola Lixo Zero” trabalha com ações de 
Educação Ambientale gestão de resíduos sólidos. Trata-se de um projeto quantitativo e qualitativo 
que faz o uso de uma diversidade de dados e estratégias para a realização de ações plausíveis de 
serem executadas com envolvimento da comunidade escolar, visando à redução de resíduos e o 
reaproveitamento. A metodologia deste trabalho é a mesma utilizada  por Vasconcelos (2015), 
onde inicialmente os estudos focam nos três tipos de resíduos existentes, que são os recicláveis, 
os orgânicos e o re- jeito. Reciclável é todo aquele material que pode ser reutilizado, orgânico é 
todo o material que pode ser decomposto de forma natural e rejeito são os materiais que devem 
ser destinados para aterros sanitários. Para iniciar este  trabalho foi realizada uma abordagem 
sobre algumas dimensões da problemática do lixo e da Educação Ambiental, em forma  de 
palestras para comunidade escolar. O objetivo  dessa parte é que todos saibam identificar e 
separar os três tipos de rejeitos, importante para a implantação da segunda parte, que é a 
confecção do espaço de separação de lixo escolar. Após todo o lixo produzido pela escola deverá 
ser separado nas três categorias e pesado com o auxílio de uma balança e registrado em uma 
tabela, somente após a pesagem que o lixo deverá ser destinado. A pesagem será realizada duas 
vezes por semana, nos dias anterioresao descarte do rejeito que é recolhido pela coleta municipal  
de lixo, a quantidade total é anotada em uma planilha e também é anotado a quantidade de lixo 
correspondente a cada uma das categorias. O lixo reciclável será destinado a recicladores locais,  
através de uma parceria da escola, o lixo orgânico será usado em um sistema de compostagem, 
que pretende revitalizar as partes verdesda escola com plantas ornamentais e somente o rejeito 
será destinado a coleta de lixo municipal.O objetivo final desse trabalho é a redução dos rejeitos 
ao índice de no máximo 10%, para que a escola possa realizar a auditoria do Instituto Lixo zero e 
receber a certificação. Caso não seja atingida a meta entrará em ação um plano de ação que será 
elaborado para estimular a redução de rejeitos produzidos pela escola.  As ações realizadas 
também tem o objetivo maior de conscientizar a comunidade e as empresas locais para uma nova 
realidade da gestão dos seus resíduos. 
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Que Plantinha é Essa? Vamos Conhecer As 
Plantas do Nosso Cotidiano! 

Autor(es): Helena Ravazzollo, Valentina Bassanello e Manuela Lopes 

Orientador/a: Marina Machado Muniz 

Coorientador/es: Cássia Duarte 

Instituição: Colégio João Paulo I - Unidade Sul - Porto Alegre/RS 

A flora é o conjunto de espécies vegetais de uma determinada região. Além das espécies nativas, 
a flora brasileira recebeu diversos aportes de outras regiões tropicais, trazidos principalmente pelo  
homem. As plantas são consideradas um dos seres vivos mais abundantes da Terra. Entre elas, 
podemos encontrar plantas tóxicas, comestíveis e/ou medicinais. Muitas vezes as pessoas não 
conhecem as plantas do seu cotidiano, nem ao menos sabem se é  nativa  ou exótica do lugar. 
Portanto, a construção do  guia  prático  das  plantas  é  de  extrema  importância  para  que se 
aprenda a identificar algumas plantas e suas propriedades. Além disso, existem muitas espécies 
ameaçadas de extinção e conhecer sobre as plantas pode gerar um  sentido  de integração e  um 
vínculo importante para a conservação  delas.  Os objetivos deste trabalho  são identificar as plantas 
que temos em nossa casa e construir um Guia Prático de Plantas do cotidiano. O trabalho foi feito  
através de pesquisas na internet, fotos tiradas pelas integrantes do grupo e  construção de  um 
Guiacom nome  “Que plantinha é essa? um  guia  prático sobre as plantas do nosso cotidiano”, esse  
Guia contém informações  como  espécie,  família,  nome  popular,  curiosidades  e  propriedades 
tóxicas ou medicinais de cada planta. Além da parte escrita, as participantes do grupo elaboraram 
vídeos, anexados na forma de QRcode,  explicando  sobre  as  plantas.  Nessa  primeira  edição  do 
Guia, estão presentes plantas como  maracujazeiro  que  é  exótico,  possui  um  fruto  comestível e 
suas folhas possuem propriedades calmantes, abacateiro que possui um fruto comestível que tem 
propriedades anti-inflamatórias, a coroa de cristo é um arbusto exótico, seus espinhos soltam uma 
substância  tóxica, além da  babosa  que  possui propriedades  medicinais e também é muito utilizada 
na indústria dos cosméticos, entre outras.Através do presente trabalho, concluiu-se que muitas vezes 
não temos conhecimento sobre as plantas  que fazem parte do nosso  dia a dia.  Existem diferentes 
tipos de plantas no mundo e a grande maio- ria possui  propriedades que  podem ser medicinais, 
tóxicas, ou ainda, podem servir como alimento. Além disso, foi possível concluir que é necessário  
identificarmos quais são os benefícios e os malefícios que aquelas plantas  trazem,  pois  algumas 
podem ser úteis, enquanto outras podem fazer mal. 
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Serial Killers: Causas e Motivações 

Autor(es): Liz Spalter Severo 
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Coorientador/es: Alessandro da Silva Ramos 

Instituição: Colégio João Paulo I - Porto Alegre/RS 

O Serial Killer, ou assassino em série, é o indivíduo que comete um notável número de homicídios  
em um determinado período de tempo, com intervalos de dias, meses ou anos entre eles. O artigo tem 
como objetivo investigar os fatores que influenciam na construção da personalidade de um Serial Killer,  
analisar como as experiências vivenciadas podem influenciar no seu Modus Operandi e possíveis  
padrões inclusos nos seus comportamentos. O assunto tem grande relevância devido ao crescente 
número de assassinos em série pelo mundo. O Brasil também vem apresentando um aumento 
significativo dos casos envolvendo Serial Killers. Por isso se faz necessário compreender o 
funcionamentodeste tipo específico  de  assassino  e  compreender os fatores preditores para  pensar 
em políticas deprevenção.  Este trabalho foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas em livros 
e pesquisas em artigos científicos fornecidos pelo  Google  Acadêmico. O  Serial  Killer é  o  indivíduo 
que comete um notável número de homicídios em um  determinado  período  de  tempo,  com 
intervalos de  dias,  meses ou anos entre eles. Diferente por exemplo dos assassinos em massa, que 
não apresentam um lapso temporal entre os crimes. Os assassinos  em  série  costumam  ter 
Transtorno de Personalidade Antissocial, que tem como principais características um padrão difuso 
de indiferença e violação dosdireitos dos demais, bem como falsidade e manipulação. No artigo foi 
realizada a análise de dois Serial Killers, Edward Theodore Gein e Dennis Andrew Nilsen, a fim de 
compreender semelhanças e diferenças nas formas de atuação. Compreende-se que  não  há  uma 
causa específica desses pensamentos e atitudes, mas que existem algumas causas que colaboram 
para esses eventos, como oabuso infantil, danos cerebrais e predisposição genética. As diferentes 
combinações desses fatores podem produzir diferentes tipos de traumas e sequelas, como  por 
exemplo, solidão e abandonoparental podem levar a construção de uma personalidade necrófila, pois  
estes procuram nos cadáveres consolo e companhia não adquiridos em outras convivências. Ao final do  
trabalho foi concluído que investir em campanhas de conscientização  sobre  os  benefícios  da 
educação socio emocional e promover o desenvolvimento saudável em ambientes sociais,  como 
escolas, é de suma importância para formar crianças mentalmente saudáveis. Também se faz 
necessário políticas de proteção mais eficientes para acompanhamento  e prevenção  de  violência 
contra crianças e adolescentes. 

 
Palavras-chave: Ciências Humanas, Serial Killers, Modus Operandi 



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

XIV MOCITEC 

24, 25 e 26 de novembro de 2021 
24 

 

 

 

Tráfico de Animais Silvestres e sua Relação com 
a Gênese de Novas Doenças 
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Orientador/a:  Cássia  Duarte 

Coorientador/es: Alessandro da Silva Ramos 

Instituição: Colégio João Paulo I - Porto Alegre/RS 

O objetivo do presente trabalho é entender como o tráfico de animais silvestres pode prejudicar 
a humanidade através do desenvolvimento de novas  doenças  e  pandemias,  pesquisar  sobre  o 
tráfico de animais no mundo, estudar as zoonoses relacionadas ao tráfico de animais e descobrir 
as ações tomadas por organizações mundiais  para  a  prevenção  do  surgimento  de  novas 
pandemias. A justificativa para desenvolver essa pesquisa  é  que  o  tráfico  de  animais silvestres  é 
um agente de proliferação de doenças, que podem se adaptar e infectar os seres humanos, como 
aconteceu recentemente com a pandemia da COVID-19. Além  disso, cerca  de  60%  de  todas as 
novas doenças infecciosas têm  origem  animal  e,  aproximadamente,  70%  delas  são  transmitidas 
por animais silvestres.  Por isso, é importante entender de que forma o tráfico de animais silvestres 
pode ser danoso para a humanidade para garantir não só a proteção de espécies silvestres, mas 
também a  preservação  da  saúde de  seres  humanos da  possível gênese de  novas pandemias e 
crises econômicas geradas pelas mesmas. A pesquisa foi baseada em sites e artigos científicos 
encontrados no Google Acadêmico e no PubMed, dando maior atenção à materiais que abordam a 
relação entre pandemias, gênese de novas doenças, os wet  markets  na  China  e  o  tráfico  de 
animais silvestres. A partir dos  resultados encontrados,  pode-se concluir que o tráfico de animais é 
uma atividade  muito  forte, poismovimenta cerca  de  US$21 bilhões quando está  de acordo com a lei  
e entre 10 e 20 bilhões quando é ilegal. Só no Brasil, que é um dos principais  países  que 
comercializam de forma ilegal espécies dafauna e flora nativa, a atividade é avaliada em 700 milhões 
de dólares. Além disso, é muito perigoso, porque  aumenta  os riscos de  contaminação por zoonoses 
por consequência do armazenamento e transporte dos animais, que mantém as diferentes espécies  
muito próximas umas das outras, facilitando a transmissão indireta de patógenos. Esse tipo de 
transmissão acontece quando o hospedeiro natural infecta  outro animal  e  este  transmite  para  um 
ser humano a zoonose, que é uma doença infecciosa transmitida de animais para pessoas e é mais  
nociva à saúde humana devido à ausência de imunidade contra tais doenças. Ademais,  foram 
analisadas as medidas adotadas para a prevenção de novas pandemias, como a organização de um 
tratado pela ONU em que a  implementação  do  Regulamento  Sanitário  Internacional  seria 
fortalecida, o fechamento temporário e a possível proibição total  dos  wet  markets  chineses  e 
algumas sugestões de prevenção, como o aumento da fiscalizaçãoglobal para  conter  o  tráfico  ilegal 
de animais silvestres, a proibição da venda de animais ou  carnes  exóticas  e  promover  a 
compreensão dos riscos à saúde da carne vendida em wet markets. 
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Vamos Conhecer Algumas Adaptações dos 
Seres Vivos? 

Autor(es): Mariana Colpo, Nina Loch e Rafael Coelho 

Orientador/a: Marina   Machado   Muniz 

Coorientador/es: Cássia Duarte 

Instituição: Colégio João Paulo I - Unidade Sul - Porto Alegre/RS 

Todos os seres vivos possuem adaptações extremamente importantes para a sua sobrevivência. 
Dentre essas adaptações estão o mimetismo, camuflagem e coloração aposemática.  Compreender 
sobre esse assunto é entender um pouco  nossa  história, bem  como a de toda a diversidade de  vida 
do  Planeta. Os objetivos  do  presente trabalho  são entender como  funcionam algumas adaptações 
das espécies, compreender a importância dessas adaptações para a sobrevivência dos seres vivos 
e construir uma propaganda para uma loja que vende roupas para adaptações.  O  trabalho  foi 
realizado por meio de pesquisas na  internet  e  através da  gravação de  uma  propaganda  de  uma 
loja chamada Adapte-se para a divulgação dos resultados da pesquisa. Todos os Seres Vivos estão 
vulneráveis a servirem de presa na luta pela sobrevivência. Portanto, animais que desenvolvem 
características que diminuem suas chances de predação sobrevivem e consequentemente, possuem 
maior chance de passar suas características aos seus descendentes. De forma simplória, esse é o 
conceito da seleção natural, que é um dos principais mecanismos da evolução das espécies, processo 
proposto por Charles Darwin e Alfred Wallace. A camuflagem é uma adaptação com a qual o organismo 
possui características que o confundem com o meio em que vive, essa semelhança pode ser pela 
coloração, formato corporal e sua textura. Trata-se de uma estratégia de defesa, fazendo com que 
passem despercebidos pelos predadores. Um exemplo de animal que possui essa adapta - ção é o 
bicho-pau que se camufla facilmente em meio a galhos, outro exemplo que pode ser citado é o do 
urso polar, que possui pelagem branca, por isso, se esconde com bastante facilidade na neve; o 
mimetismo é um termo da biologia que se refere ao mecanismo, no qual o organismo possui 
características que o confundem com indivíduos de outra espécie e isso confere vantagens a esse ser 
vivo. Essas características podem ser cores, padrões, texturas e cheiros. Um exemplo de animal 
que  possui essa  adaptação é a  coral-falsa, que  imita  o padrão da  coral-verdadeira,  por isso, as 
duas serpentes são bastante semelhantes.  A  coloração  aposemática,  por  sua  vez,  é  uma 
adaptação anti predação em que o organismo possui cores marcantes e funciona como uma forma 
de advertência de sua toxicidade aos predadores. Dentre os animais que possuem esse tipo de 
adaptação estão algumas salamandras, rãs e cobras, como a coral-verdadeira. Através da presente 
pesquisa, foi possível concluir que compreender sobre  os diferentes  tipos de  adaptação dos seres 
vivos é importante para o entendimento de seus hábitos e para a sua conservação.  Além disso, 
também foi possível concluir que as espécies desenvolvem estratégias de sobre- vivência que lhe 
conferem algum tipo de vantagem, contribuindo assim, para a sua não extinção. 
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Motivação: Por Que Fazemos o Que Fazemos? 

Autor(es): Sophie Campos 

Orientador/a: Maria Eduarda Miranda Pellicioli Dias 

Instituição: Colégio João Paulo I - Porto Alegre/RS 

O objetivo deste trabalho foi tratar das consequências causadas pelo conhecimento de teorias 
tais como a Teoria das  necessidades  humanas,  do  psicólogo  Abraham  Maslow,  e  pela 
compreensão de métodos de persuasão por parte das pessoas. Também busca-se  incentivar  o 
interesse no tema,uma vez que um domínio mais aprofundado pode ser um recurso de útil inserção ao 
cotidiano. Assim, associando as alavancas e as necessidades individuais, abordadas na teoria de 
Maslow, este estudo se justifica ao mostrar a sutil, porém direta ligação entre as  necessidades 
humanas e as condicionantes impostas para se auto motivar ou induzir que outro se motive. O termo 
“motivação” compreende o motivo de uma determinada ação e  um  meio  de  incentivar  outras 
pessoas à tomada de ações.  Uma teoria  muito ligada  a esse  meio, a de Maslow, explica, com base 
nas necessidades humanas, o porquê de fazermos o que fazemos e busca discutir se um indivíduo 
pode motivar outro, além da possível utilização de métodos  sutis para a indução  de decisões, tais 
como o método de persuasão. Para a realização  da  pesquisa,  foram  utilizadas  pesquisas 
bibliográficas em  artigos  e  em  sites  na  internet, juntamente com a elaboração de um questionário 
do Google Forms, o qual foi enviado por vias digitais para cinquenta e duas pessoas. Estiveram 
presentes como respondentes alguns membros da comunidade escolar  e  pessoas  de  diferentes 
grupos de trabalho.  O questionário foi elaborado demodo que fossem respondidos questionamentos  
tais quais o quão familiarizados os respondentes es- tão com o assunto (“Sabe algo sobre persuasão? 
Conhece algum método?”), investigar se as teorias e os métodos são aplicados no cotidiano, mesmo  
que de forma involuntária, e responder, de modogeral, se um indivíduo pode motivar outro (“Você 
acredita que um indivíduo pode motivar outro?”), observando se os resultados condizem com o que  
informaram as pesquisas. As análises feitas até o momento permitem afirmar que, mesmo que as 
teorias abordadas sejam úteis no cotidiano, elas são de pouco conhecimento público. Também foi  
possível perceber que, embora, de forma  teórica,  não  sejam  muito  conhecidos,  esses 
conhecimentos estão dispersos pela sociedade como uma resposta natural do indivíduo e que, 
diferentemente do que apontam as pesquisas bibliográficas realizadas,a crença geral se baseia na 
capacidade de um indivíduo motivar outros. Em síntese, pode-se destacar que a compreensão do 
conceito de motivação se torna um recurso importante, pois permite  entender  mecanismos  e 
alavancas úteis que, se empregadas apropriadamente, podem ser utilizadas para ajudar ou persuadir  
pessoas e para atingir determinados objetivos (consciente ou inconsciente- mente). Ao contemplar 
possíveis perspectivas futuras para a pesquisa do objeto de estudo, pode-se destacar a realização 
de um estudo com maior foco na área de persuasão e  seus  métodos.  Além  de  métodos  de 
pesquisas não tanto bibliográficos e, sim, mais relacionados à área de campo. 
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A Influência do Futebol Além das Quatro Linhas 
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A justificativa para desenvolver o presente trabalho deve-se ao fato de que, apesar do futebol ser 
uma das  principais  fontes  de  entretenimento  da  população  brasileira,  podendo  movimentar  
milhões de reais por ano, muitas pessoas resumem e veem o esporte apenas como gols marcados, 
ignorando que a atividade física envolve várias áreas e estratégias. Assim, entende -se que, hoje e 
durante grande parte da história brasileira, o esporte vem influenciando direta e indiretamente a 
sociedade brasileira por meio de eventos esportivos  mundiais e  propagandas  políticas  e  sociais. 
Desse modo, pretende-se, neste trabalho, analisar e entender a influência do futebol na sociedade 
brasileira, mostrando que o esporte vai além do campo, além de avaliar a influência do futebol na  
sociedade brasileira. Para atingir os objetivos propostos, foram seguidas as  seguintes  etapas: 
pesquisas bibliográficas em artigos científicos disponibilizados  no Google  Acadêmico e na internet  
sobre a influência do futebol tanto na história quanto na  contemporaneidade,  de  modo  a 
compreender a influência que o futebol tem sob  a  sociedade  brasileira.  Para  pesquisar,  foram 
usadas as palavras-chaves: futebol, história,  influência,  mídia,  visibilidade,  política  entre  outras, 
onde foi encontrado principalmente artigos científicos e notícias em  que  foi encontrado  exemplos 
dessa influência. Na segunda etapa, foram aplicados questionários  com perguntas  relacionadas ao 
tema do projeto com cinco jogadores do clube América Mineiro, com  o  objetivo  de  compreender 
como eles lidam e se preparam para as coletivas de imprensa, considerando a grande proporção 
que as falas dos atletas podem tomar. Na última etapa da metodologia, foi feito um questionário 
com quatro membros da comissão técnica com o mesmo  objetivo  da  etapa  anterior.  Como 
resultados gerais, destaca-se a consciência dos respondentes com suas falas e com sua influência 
nas redes sociais e entrevistas. Apesar disso, os resultados também apontam a hesitação dos 
respondentes em relação a assuntos atuais, devido à  grande  proporção que esse assunto pode 
assumir, o que prejudica não só o atleta, como também o clube. Como resultado das análises 
preliminares, pode-se ressaltar que o futebol vem sendo usado como meio de divulgação de 
propagandas e temas sociais e políticos, influenciando a vida das pessoas e a sociedade sem o 
reconhecimento delas, visto que, no âmbito  familiar,  o  esporte  é  visto  apenas  como  diversão. 
Ainda assim, deve-se ressaltar que os jogadores influenciam na sociedade de maneira diferente das 
jogadoras e dos atletas paralímpicos, visto que o investimento e visibilidade são menores e que os  
praticantes do esporte dessas modalidades além de lidarem com a pressão dos campeonatos do 
esporte, ainda atuam com o preconceito dentro e fora do campo. Dessa forma, esse é um setor para 
se aprofundar, podendo esclarecer o machismo, o capacitismo e a falta de investi - mento ainda 
presente dentro do esporte e na sociedade brasileira. Em vista disso, e pela  sua  grandepopularidade 
no país, deve-se discutir o assunto, conscientizando a população e fazendo o esporte influenciar 
de uma maneira positiva, em benefício da educação, da saúde e do próprio esporte. 
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É Possível Identificar as Fake News? 
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É possível identificar as Fake News? A propagação de informações imprecisas e enganosas já é 
parte do nosso cotidiano e esse fenômeno vem ganhado espaço na internet, em especial nas redes  
sociais com enorme velocidade, alcance e com potencial de atingir um grande público. Ao com- 
partilhar informações falsas, mensagens de textos, vídeos manipulados e fotos podem trazer riscos 
sérios a sociedade. Por exemplo: incentivo a intolerância, aumento de surto de doenças, prejuízos  
morais ou financeiros de pessoas e empresas. Na tentativa de compreender melhor o fenômeno 
fake news procuramos diagnosticar algumas características de diversas manifestações ocorridas e  
publicadas nas redes sociais como são disseminadas, as motivações que levam as publicações 
falsas e como identificá-las). Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado a sala de 
tecnologia e inovação. Realizamos uma pesquisa no ambiente escolar, através de um roteiro de  
perguntas elaboradas pelos alunos da turma 7° ano A. Através dos dados obtidos, podemos 
perceber que boa parcela dos entrevistados tem de certa forma preocupação em verificar a autoria  
das notícias ou das mensagens recebidas. No entanto, os entrevistados alegam que é difícil  
identificar notícias falsas publicadas nas redes sociais. Mas afinal, como diminuir a dissemin ação de 
fake News na nossa sociedade? Considerando o esforço de esclarecimento e o avanço das 
ferramentas para detecção das fake News, avançamos na discussão do tema. Criamos um método 
para investigar se as notícias são falsas, para isso, elaboramos um manual com técnicas de 
checagem de notícias. Dentre elas, podemos destacar as principais dicas para não cair em uma 
Fake News: Desconfie das informações que você recebe, principalmente das redes sociais; 
Cuidados com os títulos das mensagens recebidas, pois são feitas para chamar atenção; Verifique 
se há erros de ortografia na notícia; Preste atenção na data de publicação da notícia Verifique se 
tem adjetivos chamativos, apelativos, abre- viações e ou palavras preconceituosas; Verifique o link 
e confira em sites confiáveis como: Agência Lupa, Fato ou Fake e Aos Fatos; Desconfie de 
montagens em fotos e vídeos, podem ter sido  mani- pulados;  Leia  toda  a  matéria,  não  fique 
apenas no título; Desconfie das frases que chamam atenção e frases que barbarizam muito a 
notícia; Não compartilhe a notícia se tiver alguma dúvida. 
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Este trabalho tem o propósito de apontar maneiras e comportamentos capazes de preservar a 
privacidade, minimizando a exposição que a internet causa. A justificativa do desenvolvimento do 
trabalho se deve ao fato de que a privacidade é um direito constitucional e deve-se lutar por ela. 
Na Antiguidade, esse termo significava viver privado de algo. De acordo com Locke, a privacidade, 
que pode ser definida pela informação que diz respeito ao sujeito, é indispensável para a liberdade 
deste.   A  primeira legislação em relação à  proteção de  dados pessoais foi em 1970,  na  Alemanha. 
Já no Brasil, a Constituição de 1988, com o artigo 5°,  inciso  X, declara  que  a  vida  privada, a 
imagem e a privacidade do cidadão são invioláveis, e  é  assegurada  indenização  em  caso  de 
violação. Este trabalho teve como principais métodos de pesquisa informações extraídas de artigos e  
notícias, documentos acerca do assunto e legislação concernente ao  tema.  As  palavras-chave 
utilizadas na pesquisa bibliográfica foram  Privacidade,  Invasão  de  privacidade,  Privacidade  no 
mundo digital, Preservação da privacidade. Ainda, foi realizada uma entrevista referente ao tema 
com um profissional da área  do Direito,  quando  foram  feitas as seguintes  perguntas “No  Brasil, 
quais são os instrumentos legais capazes de preservar a privacidade na rede?” e “Quais são os 
comportamentos capazes de promover a autoproteção na rede?”. Também foram distribuídos 
questionários acerca do tema para usuários de internet.  A pesquisa foi feita com 100 pessoas, de 
idades entre 12 e 70 anos, sendo de gênero e classes  sociais  variados.  Os  resultados  foram 
utilizados para tabulação e posterior conclusão, a fim de  apontar  maneiras  e  comportamentos 
capazes de preservar a privacidade,  minimizando  a  exposição  que  a  internet  causa.  De  acordo 
com os resultados, foi visto que, embora diversas pessoas afirmem preservar  a  privacidade  na 
internet atualmente, ainda são muitos os que não conseguem ou não  são  capazes de dizer se 
protegem ou não a priva- cidade ao utilizar a internet. Também foram estabelecidos  7 
comportamentos, que, se praticados, auxiliam a preservação da privacidade, são eles: evitar sites 
desconhecidos; evitar instalar softwares suspeitos; alterar as senhas de cadastros  regularmente; 
manter o firewall ativado; evitar clicar ou baixar anexos e links de e-mails desconhecidos; manter 
antivírus  e  softwares  atualizados;  ter  cuidado  ao  repassar  informações  pessoais  na  internet. 
Além disso, foi elaborada uma  lista  com 6  legislações  brasileiras  capazes  de  preservar  a 
privacidade e assegurar indenização em caso de violação, são elas: artigo  5°,  inciso  X,  da 
Constituição Federal; artigos 138, 139, 140, do Código Penal; lei n° 12.737/2012 (Lei Carolina 
Dieckmann); lei n° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet); lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados); lei n° 13.718/2018. Como muitas pessoas ainda não conseguem proteger a privacidade na 
internet, os métodos de proteção da privacidade devem ser  divulgados para o maior número de 
pessoas possível, visando a uma “vida” virtual mais segura. 
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Nesse trabalho, pretende-se definir quais são as formas como a língua materna de um indivíduo 
o influencia, e quais são as consequências positivas e negativas desse fenômeno. Com base na 
Linguística Cognitiva, foram analisados o desenvolvimento de habilidades, os objetos da nossa atenção, a 
injustiça hermenêutica e a formação de instintos. A linguagem, desde o início da humanidade, 
desempenhou um papel importante. Devido à evolução intelectual da nossa espécie, as línguas se 
aperfeiçoaram para suprir as necessidades cada vez mais complexas dos seres humanos, assim também 
se desenvolvendo o estudo da Linguística. Com estruturas e usos cada vez mais com- plexos, é preciso 
que as línguas sejam objeto de estudo para que se entenda o mundo ao redor de forma mais efetiva. 
Como metodologia, foram realizadas pesquisas compostas por livros e artigos em publicações 
científicas. Também foi realizada uma pesquisa com corpus composto por jovens deidade entre 14 a 20 
anos, a maioria alunos do colégio João Paulo I Sul. A partir das pesquisas realizadas, concluiu-se como o 
ramo estudado categoriza as manifestações do seu conceito de estudo. Definida por Miranda Fricker, há 
a injustiça hermenêutica, que consiste em uma lacuna social em tó- picos considerados sensíveis, o 
que acaba por impactar grupos socialmente vulneráveis. Estudada por Lena Boroditsky, existem também 
as diferenças em habilidades, quando uma língua conta com especialização maior em certos tópicos; pode-
se citar, como exemplos, a relação da língua russa com suas diferentes palavras para denominar a 
cor azul e a da língua da tribo aborígena Pormpuraaw no que se refere a modos de localização fixos. Em 
conclusão, o sistema linguístico ao qual os seres são submetidos afeta as mais diversas áreas da vida e da 
percepção de seu entorno. Na pergunta mais divisiva presente no questionário aplicado, verificou-se que 
apenas 73,7% dos alunos entrevistados acreditavam que a língua com que cresceram teve papel 
significativo na formação da sua percepção; como temos indícios da importância desse fenômeno, é 
imprescindível que seja difundido o conhecimento sobre como as definições com que convivemos podem 
impactar a nossa visão de mundo. Desse modo, o conhecimento da Linguística Cognitiva pode nos 
auxiliar a perceber tais vieses cognitivos, habilidades acentuadas e lacunas propositais enraizadas na 
cultura. 
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Até o início do ano de 2020, poucas pessoas e empresas trabalhavam em modelo de home-office. 
O mais comum era o trabalho nos escritórios, fábricas etc. Porém, com o surgimento da pandemia 
da Covid-19, isso foi  se transformando e os locais de  trabalho e as pessoas tiveram que ir se 
adaptando  rapidamente a esse  contexto. Esse trabalho buscou analisar os impactos do trabalho 
remoto para os trabalhadores. Foram feitas pesquisas bibliográficas para conhecer  a  literatura 
existente sobre o assunto, bem como os possíveis impactos já mapeados. Além disso, foi utilizado 
um questionário construído no Google Forms e  enviado  pelo  WhatsApp  para  dois  grupos  de 
pessoas que estavam atuando em home-office, basicamente nas áreas de Recursos Humanos. O 
questionário foi composto por 20  questões objetivas e  4 dissertativas, incluindo  4  seções,  sendo 
elas: questões demográficas; informações familiares; atuação em home-office e percepções sobre 
a atuação no trabalho remoto. Foram obtidas 158 respostas, sendo a maioria dos participantes do 
sexo feminino (em torno de 84% da amostra). Além disso, a pesquisa constatou que 72% dos 
respondentessão da  faixa de  29 a  48 anos  e  atuam  em empresas privadas.   O trabalho concluiu 
que a rotina das pessoas atuando em home-office foi bastante alterada e o fato de ter que cuidar 
dos filhos e administrar as tarefas domésticas foi bastante  desafiador. Os dados mostraram  que 
metade do público já havia atuado nessa modalidade de trabalho  anteriormente,  assim  como 
concorda que obteve todos os recursos necessários para atuar em casa (equipamentos, conexão, 
iluminação, condições de ergonomia etc.). 76% dos respondentes relataram ter o apoio  dos líderes 
para atuar em  home-office e com isso, a produtividade foi mantida, segundo a percepção de 75% 
deles. Já 73% das pessoas responderam  ter  dificuldades  para  se  desconectar  do  trabalho, 
enquanto  49%  tiveram dificuldades de  manter uma rotina diária, o  que  pode explicar a dificuldade 
de desconexão. 73% dos respondentes também  referiram  dificuldades  de  manter  o  equilíbrio 
mental e emocional, o que está de acordo com a literatura explorada  e  relacionado  a  todo  o 
contexto da pandemia que, por gerar muitas incertezas, traz muitos sentimentos dessa natureza.  
Porém, 68% das pessoas estão satisfeitas com o trabalho em home-office, o que demonstrou que, 
apesar de todas as dificuldades, é possível se adaptar a  esse  modelo  de  atuação.  O  trabalho 
concluiu que, com a pandemia, houve muito avanço para as  empresas  e  para  as  pessoas,  no 
sentido de acelerar o trabalho remoto e  demonstrar que ele  é  possível. Existem  sim  dificuldades, 
mas foi necessário se  adaptar de  forma muito rápida, pois não havia uma alternativa.  E existem 
muitos benefícios associados a ele. 
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Introdução: Estamos vivendo o segundo ano de pandemia na educação e infelizmente a Covid 

- 19 ainda aterroriza a população mundial ceifando muitas vidas. Em virtude do vírus e da demora 
da vacinação, estamos retornando de forma lenta para a escola, pois  alguns  alunos  preferem 
continuar em aula remota e estudando em casa. Assim, o nosso problema de pesquisa é: como 
conseguir manter uma rotina de estudos longe da escola e da  ajuda  dos professores?  Objetivo: 
Relatar as dificuldades, de nós, alunos, em manter uma rotina de estudos fora da escola, visto que 
a pandemianossa vida mudou totalmente. Desenvolvimento: Para a construção do nosso trabalho 
utilizamos artigos que falam  da  necessidade  e  importância  do aluno  ter uma  rotina  de estudos 
para auxiliar na aprendizagem longe do dia a dia da escola (física). Criamos um grupo utilizando 
um aplicativo da internet para não perdermos  o  vínculo (de  turma) e  montamos  um questionário 
para as turmas da escola responderem sobre o assunto pesquisado. A partir do questionário que  
compartilhamos com nossos colegas  e  alunos  da  nossa  escola  percebemos  que  a  maior 
dificuldade encontrada foia falta da explicação dos professores como na forma presencial. Alguns 
pais conseguiram auxiliar seus filhos, porém outros  não  tinham  escolaridade  suficiente  para  dar 
esse auxílio. Uma alternativa encontrada por nós  foi  criar  grupos  pelas  redes  sociais,  para 
conseguir ajudar uns aos outros compartilhando o que sabíamos. Como não tínhamos plataforma 
de conteúdos, nosso instrumento para receber e retornar as  atividades  era  o  WhatsApp. 
Aproveitamos ao máximo para tirar dúvida, quando tínhamos aulas online. Nesse curto período de 
trabalho presenciamos três momentos de estudo, remoto, híbrido e  presencial.  Quando  não 
estávamos no ambiente escolar, com horários e trocas de professores, (o que nos norteiam), tivemos 
que ter uma rotina de estudos como se estivéssemos na escola, para conseguir manter o ritmo de  
estudos, realizar as atividades, assim como utilizar esse horário para tirar nossas dúvidas com os 
professores que estão à nossa disposição para tal objetivo. Depois de um tempo voltamos  ao 
presencial, mas escalonado, revezando com grupos (aula uma semana sim, outra não). E, por fim,  
tendo aula todo o dia. Concluímos que a escola nos fez muita falta! Percebemos, conversando com os 
nossos colegas, que perdemos muito nesses quase dois anos de pandemia. Podemos dizer que até 
regredimos em algumas matérias.  Acreditamos que essa retomada era preciso,  mesmo  com o medo 
do vírus, e que no próximo ano vamos ter que estudar muitopara aprender o que ficou para trás. A 
pandemia nos fez refletir o quanto foi difícil estudar a distância. Referências: HODGES,  Charles et  al.  
As Diferenças entre o Aprendizado Online e o Ensino Remoto de Emergência. Revista da Escola, 
Professor, Educação e Tecnologia, Recife, v. 2, p. 1-12, abr. 2020. 
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O objetivo deste trabalho foi identificar o quanto a pandemia modificou o estado mental de 
adolescentes. A COVID-19 tem afetado diretamente as pessoas, tanto na saúde física  quanto na 
mental: dificuldade para dormir e comer, respiração ofegante  e  falta  de  ar,  dores  no  peito, 
sensação de tremor e vontade de roer as  unhas,  agitação  das  pernas  e  braços,  tonturas  e 
sensação de desmaio, enjoo, vômito, enxaqueca, boca seca e insônia são exemplos de sintomas de 
ansiedade e depressãoque podem ter sido agravados durante a pandemia. Além disso, a partir das 
consequências psicológicas individuais, podem ser causadas as consequências sociais,  como 
dificuldades para conseguir entrar no mercado de trabalho e problemas  de  relacionamento 
interpessoal. Assim como os adultos, as crianças e adolescentes  que  já  sofriam  com  algum 
transtorno mental podem ter sua condição agravada no cenário pandêmico.  As  crianças  e 
adolescentes tendem a ter seu sofrimento psicológico negligenciado, pois isso afeta muito os adultos.  
Por isso, é de extrema importância investigar oquanto a  saúde  mental das crianças e  adolescentes  
está sendo impactada. Foi realizado um questionário a partir do qual  se  foi  perguntado  a 
adolescentes entre 10 e 17 anos, observamos indícios de sintomas de  transtornos  mentais com  o 
início da atual pandemia. O questionário é uma adaptação do RCADS (Revised Childrenś Anxiety and  
Depression Scale), uma metodologia usada por diversos pesquisadores de várias partes do mundo para 
identificar sintomas de transtornos mentais em crianças e  adolescentes. O RCADS tem 47 perguntas 
nas quais são citados sintomas de transtornos mentais, e o respondente precisa marcar as opções de  
“sempre”, “frequentemente”, “às vezes” e “nunca”. Foram utilizadas 20 perguntas sobre ansiedade,  
depressão e TOC. Os respondentes marcaram como se sentiam em relação aos  sintomas 
primeiramente antes da pandemia e  posteriormente  durante/após o  período de pandemia. A partir 
dos dados obtidos, pode-se observar a mudança de respostas do “antes” e “durante” da pandemia. 
Avaliando os resultados de como as pessoas se sentiam antes da pandemia, percebe-se que poucas 
marcaram “frequentemente” ou  “sempre” em  relação  aos  sintomas. Mas observando  os resultados 
de durante ou após a pandemia, é significativa a mudança. As opções  “sempre” e “frequentemente”  
são mais utilizadas e a alternativa de “nunca” passa a não ser tão recorrida. Além de avaliarmos 
cada pergunta, avaliamos a soma de cada domínio da escala. O domínio se refere ao conjunto de 
perguntas relacionado a cada sintoma que se deseja  avaliar,  então  avaliamos  3  domínios 
(depressão, ansiedade e TOC). Pode-se observar que os sintomas depressivos tiveram aumento 
significativo durante a  pandemia, os sintomas de ansiedade e TOC também aumentaram, mas não 
tanto quanto os depressivos. O score total da escala foi significativamente maior durante a pandemia.  
Pode-se concluir que os sintomas tiveram agravamento entre aqueles que responderam, agora 
deixando-os explícitos. Para ajudar aqueles que sofrem com essas doenças é  necessário a  ajuda 
médica profissional, e a conscientização das escolas sobre o assunto e o maior cuidado. 
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Teoria das Inteligências Múltiplas 
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Orientador/a: Ellen Luisi Carvalho Gonçalves 

Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental Venceslau Brás - Butiá/RS 

A Teoria das inteligências múltiplas surgiu de um estudo realizado por um grupo de pesquisadores 
da universidade de Harvard, no qual era liderado pelo professor e psicólogo Howard Gardner, com o 
objetivo de reformular o conceito de inteligência. Durante as pesquisas, foram mapeados 7 tipos de  
inteligência, são elas:  linguística,  lógico-matemática,  musical,  corporal-cinestésica,  visual, 
intrapessoal e interpessoal, tendo a possibilidade de mais 2 inteligências, naturalista e existencial. A  
ideia da realização  do  projeto  de  pesquisa  começou  com  observação  das  dificuldades  e 
facilidades dentroda sala de aula. Com esse  trabalho  trago  o  objetivo  de dar  visão a  essa  teoria 
tão importante, para que mais pessoas a utilizem na vida, entendendo melhor seu modo de agir,  
aprender, se comunicar. A inteligência linguística está relacionada a todos os tipos de linguagem e 
comunicação humana, sendo assim, pessoas com essa inteligência bem desenvolvida, tem muita 
facilidade em se comunicar, sendo de forma oral, escrita ou gesticulada. A lógico-matemática  está 
ligada a capacidade de manipular números, compreender padrões lógicos  utilizando  a  razão.  A 
musical é uma inteligência considerada  rara,  e  é  caracterizada  pela  facilidade  em  identificar  sons  
e ruídos, identificar as no- tas  musicais em  músicas  nunca  ouvidas antes e aptidão para  criar e 
recriar ritmos. Tratando-se da corporal-cinestésica, é a inteligência que se relaciona à  conexão  do 
corpo com a mente. Essa é a inteligência responsável pela compostura, velocidade, flexibilidade e  
expressão corporal. Visual é a  inteligência definida pela  habilidade em compreender o mundo de 
formas físicas. Propriedades que essa inteligência  possui:  sentido  de  localização  aguçado,  fácil 
leitura de mapas, boa manipulação de aspectos visuais,  disposição  em  atividades  relacionadas  a 
arte, fácil reconhecimento de semelhanças  e  diferenças  entre  componentes  concretos.  A 
intrapessoal diz respeito ao conhecimento sobre si e, à capacidade que a pessoa possui de 
conhecimento interno mais profundo, ao ponto de saber seus  desejos, o porquê de suas ações e 
gostos. A interpessoal  é semelhante à intrapessoal, essa é a inteligência sobre o entendimento de 
outras pessoas e suas emoções, suas necessidades e intenções. São muito empáticos, extrovertidos,  
prestativos, gostam de fazer novas amizades, são muito simpáticos, são ótimos líderes,  muito 
influentes, ótimos ouvintes e relacionam-se muito bem com  todos. Essa  teoria é  muito importante, 
pois mostra que cada pessoa tem um nível diferente de inteligência em cada área,  ou seja,  cada 
pessoa vai compreender as coisas de um jeito, algumas com mais facilidade e outras com mais  
dificuldade. Baseado nessa teoria desenvolvemos uma  avaliação de  habilidades  em  sala  de  aula, 
com observação de atividades cotidianas, assim utilizamos  uma abordagem qualitativa.  Concluímos 
que alguns alunos possuem algumas inteligências mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas 
e alguns colegas não conseguimos identificar as inteligências predominantes . Identificar  as 
inteligências é muito relevante e facilita nas tarefas do cotidiano, assim as crianças e adolescentes  
podem visualizar suas facilidades e dificuldades desde cedo. Definimos que esse estudo traz uma 
ferramenta de apoio no meio escolar, e educacional em si, pois os alunos descobriram como aprendem 
melhor, e o desempenho melhoraria muito, na escola, no trabalho, no cotidiano em geral, nossa 
intenção é ampliar o público-alvo do estudo compartilhando o conhecimento adquirido. 
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Uma Ponte para a Região- Como a Construção 
de uma Ponte São Jerônimo X Triunfo 

Transformaria a Dinâmica Socioeconômica das 
Cidades 

Autor(es): Maria Paula Dornelles Bonzanini, Emanuella Steigleder Pelicioli Gonçalves e Ana Vitória 

de Freitas Marques 

Orientador/a: Mateus Henrique Schmidt 

Instituição: Colégio Cenecista Carlos Maximiliano - São Jerônimo/RS 

São Jerônimo e Triunfo possuem uma relação histórica que sempre conectou as cidades. Triunfo, 

atualmente, é um dos municípios com a maior receita do estado, enquanto São Jerônimo tem 
enfrentado uma estagnação econômica e êxodo social devido às poucas oportunidades de trabalho 

existentes, sendo a  renda municipal  proveniente, sobretudo, do setor primário. Com essa  realidade 
em mente, surge a questão: Como melhorar o quadro jeronimense? Por anos fala-se na construção de 

uma ponte entre Triunfo e São Jerônimo, algo que supostamente beneficiaria muito o município e 

região. Mas em que medida essa construção seria viável  e  como,  de  fato,  isso  impactaria  a 
dinâmica social e econômica da região, mais especificamente São Jerônimo e Triunfo? O objetivo 

deste trabalho é elaborar um artigo sobre este assunto, explorando a viabilidade da construção da 
ponte, os movimentos que existem ou já existiram nesse sentido e analisando o possível impacto que 

isso traria para os municípios de São Jerônimo e Triunfo. Com isto pretendemos entender o 

porquêdessa ideia nunca ter se concretizado e estimular o debate público sobre esse assunto que, 
possivelmente, pode trazer inúmeros benefícios para a população. Para a realização do artigo, foi  

realizado um levantamento bibliográfico, aonde o grupo teve acesso  a  vários  documentos  da 
comissão da ponte, feita sob iniciativa do Rotary Club São Jerônimo, que foram os  primeiros a 

oficializar as tratativas em relação a ponte, de posse dos ofícios, pudemos entender o histórico do 
projeto Ponte união, uma ponte para a região,̈ que  teve  seu  início  no  ano  2000.  Também 

realizamos entrevistas estruturadas feitas com cidadãos, pessoas diretamente  ligadas  ao  projeto 

ponte união e membros do poder público,  o  que  nos  possibilitou,  analisar  as  informações  e 
opiniões de diferentes públicos sobre o mesmo  assunto.  Também  é  importante  conciliar  os 

conceitos trabalhados em nossas aulas de geografia, principalmente sobre urbanização, 
desenvolvimento e políticas públicas. Para uma compreensão mais científica do assunto, foram 

explorados artigos e trabalhos de especialistasque trabalharam em situações similares Brasil afora. 

Este é um trabalho interessante para nossa população pois trata de um assunto importante que, 
com as devidas informações e esclarecimentos, pode trazer uma nova fase de desenvolvimento e 

progresso para a região ou, se comprovado o contrário, pode-se verificar que essa não é uma 
alternativa viável e, portanto, se faz necessário explorarmos novos  caminhos. O  trabalho científico 

pode transformar a sociedade, e para isso é necessário que possamos compreender  quais caminhos 
são possíveis, e quais devem ser descartados. 
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Acidentes com Águas-vivas: Por Que Ocorrem e 
o Que Temos a Ver com Isso? 
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Coorientador/a: Cássia Duarte 

Instituição: Colégio João Paulo I - Unidade Sul - Porto Alegre/RS 

Neste trabalho pretendeu-se  investigar  quais  fatores  influenciam  para  uma  maior  proliferação 
de águas-vivas no litoral gaúcho, bem como compreender o papel das águas-vivas no ecossistema 
marinho e na cadeia alimentar, buscando compreender o mecanismo de defesa desses animais. As 
águas-vivas, ou medusas, são animais marinhos  pertencentes  ao  filo  Cnidaria,  o  corpo  tem  a 
forma de um sino margeado por tentáculos e apresenta uma organização simples, havendo uma 
cavidade gastrovascular central com uma única abertura que  atua  como  boca  e  ânus.  Sua 
locomoção ocorre por contrações do corpo graças  às  células  mioepiteliais  ligadas  ao  sistema 
nervoso que agem comomúsculos, e também podem ser levadas pelas correntes marítimas. Muitos  
indivíduos são preda- dores e capturam suas presas por meio dos tentáculos. Para a realização do 
presente trabalho, a metodologia empregada foi a de pesquisa bibliográfica em sites, em artigos 
científicos e em noticiários. Além disso, houve uma análise de dados das Operações Verão, 
disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros, que contêm informações  sobre a  incidência  de  águas- 
vivas no litoral. Existem quatro diferentes espécies de águas-vivas  no  Rio  Grande  do  Sul: 
Lychnorhiza lucerna, Chysaora lactea,Olindias sambaquiensis e Physalia physalis e, embora o seu 
mecanismo de defesa seja por meio de substâncias urticantes presentes  nos  cnidócitos  nos 
tentáculos, nem todas têm a capacidade decausar algum tipo de acidente grave a humanos. Os 
resultados mostram que o principal motivo de haver muitas águas-vivas  no  litoral  é  que,  nas 
estações primavera e verão, ocorre o auge da reprodução, relacionado, então, com o ciclo de vida 
da espécie. Esses animais têm sua alimentação baseada em plânctons, em pequenos peixes, em 
camarões, em microrganismos e até em outras espécies de água-viva. Os principais predadores de 
águas-vivas são peixes, tartarugas e pássaros  marinhos,  sendo  que  as tartarugas  consomem  mais 
de uma tonelada de águas-vivas por dia.É importante saber o que fazer nos casos de acidente e 
conhecer os diversos meios de  prevenção,  como  o  uso  do aplicativo  Praia  Segura. Outro  tópico  
que deveria  receber atenção é a importância da  conservação de animais como as tartarugas -de- 
couro, espécie ameaçada de extinção e que se alimenta de águas-vivas. As principais ameaças a 
essa espécie são a pesca acidental ou a in- gestão de plástico. Ou seja, é necessária uma 
conscientização da população sobre essa  questão,  pois a  produção  e  o  descarte  inadequado  do 
lixo são um grande problema socioambiental atual. 
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Análise De Parâmetros Físico-Químicos Das 
Águas Da Represa Capivara Da Cidade De 

Primeiro De Maio 

Autor(es): Samara dos Santos Gozdzink; Mabily da Costa Miguel 

Orientador/a: Silvia Monteiro Bonancea 

Instituição: Castelo Branco, C E Mal-Ef M N - Primeiro de Maio/PR 

Primeiro de Maio é uma cidade considerada turística. O número de habitantes é em torno de 

11.130 e a economia é movida pela agricultura e o turismo. A represa Capivara localizada no 
município é um grande atrativo para o turismo e para a economia, visto que, muitos visitantes fre- 
quentam a cidade em busca de lazer no Terminal Turístico Paranatur, na Ilha do Sol e  nas 
chácaras em torno da represa. Outras atividades econômicas  locais,  na  qual,  a  água  é 
essencial, são a piscicultura e a pesca, fontes de renda informal de muitos moradores. Assim, o 
monitoramento da qualidade da água é fundamental para a manutenção das atividades descritas, 
na medida em que a água contaminada possa causar danos à saúde das pessoas e prejudicar o 
turismo. Nesse sentido, é fundamental um trabalho de avaliação qualitativa da água e a 
conscientização da população acerca dos malefícios da sua contaminação. Este estudo tem por 
objetivo realizar uma análise detalhada da qualidade da água da represa Capivara, por meio da 
avaliação de parâmetros físico-químicos e da identificação de potenciais fontes poluidoras com a 
finalidade de se obter resultados que auxiliem na criação de medidas que melhorem a sua 
qualidade. Para tanto foram realizadas duas coletas de água no terminal turístico Paranatur que é 
utilizado como área de lazer da represa Capivara, localizado no município de Primeiro de Maio. 
As amostras foram coletadas de forma a resguardar os aspectos físico-químicos e biológicos que 
representam a qualidade de água local evitandos processos de contaminação da amostra. As 
medições e análises foram realizadas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) de 
Londrina segundo os métodos preconizados pela Associação Americana de Saúde Pública (APHA) 
onde foram analisados: pH, cor aparente, turbidez, nitrogênio total, fósforo total,  sólidos 
dissolvidos totais, sólidos suspensos, condutividade elétrica e coliformes fecais. A partir dos 
resultados obtidos podemos presumir que os pontos monitorados apresentam valores compatíveis  
com águas superficiais de boa qualidade. A partir da caracterização da qualidade da água não foi 
constatado atividades poluidoras locais relativos à agricultura e piscicultura, bem como lançamento 
de esgotos sem tratamento. Deve-se ressaltar a necessidade de monitoramento contínuo da 
qualidade da água para manutenção do ecossistema  aquático protegido e da qualidade  da água 
na represa Capivara em Primeiro de Maio. 
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Beep Factory: um Dispositivo para Aumentar a 
Segurança de Pessoas Surdas ou com 
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O projeto Beep Factory configura-se como um dispositivo de baixo custo que visa possibilitar a 
autonomia e a melhoria da segurança de EPIS (equipamento de proteção individual) de indivíduos 
surdos ou não surdos. Pensado em contribuir na segurança da mobilidade deste grupo, o foco principal 
do estudo é ampliar soluções para que essa comunidade possa se deslocar com maior segurança em 
ambientes industriais. Neste sentido, a pesquisa procura relacionar as temáticas de “ acessibilidade” e 
“tecnologias”, através da construção de um protótipo capaz de traduzir qualquer tipo  de  som 
repentino, em ambientes laborais, como quedas, impactos e alarmes de  incêndio, em  estímulos 
visuais. A estrutura do protótipo é concebida por meio de um circuito  elaborado  pelo  grupo  e 
instalado em uma PCB (Placa de Circuito Impresso), a qual executa as  conexões  entre  os 
componentes integrados utilizando o mínimo espaço possível. Desta forma, o dispositivo tem a 
capacidadede atuar no campo da segurança do trabalho, somando-se à classe dos EPIs, capaz de 
converter sons de alerta em sinais visuais. Um dos objetivos do projeto é proporcionar a segurança 
no ambiente laboral para os trabalhadores (em  especial  surdos  ou  com  baixa  audição), 
possibilitando o aumento da sua percepção em relação a situações que exigem tomadas rápidas 
de decisões vi- sando a sua própria segurança no ambiente de trabalho. Esse projeto tem natureza 
interdisciplinar, mobilizando as áreas de Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e 
Linguagens, cada qual contribuindo com conhecimentos específicos dos componentes curriculares que  
as compõem.  A  matemática, a  física e a  música abordaram  os temas do cálculo das frequências e  
das ondas sonoras(hertz, decibéis) e na sociologia foram estudadas as questões sociais relativas à 
inclusão. No tocante à identificação dos sons, realiza-se o processo de captação por meio de um 
microfone de eletreto e diferencia-se por via  de  uma  calibragem  de  resistência  eletrônica. 
Viabilizada por ajustes em um conjunto  de  cinco  trimpots  multivoltas, onde, quando  um  som  de 
alta intensidade é percebido pelodispositivo, é gerada uma corrente elétrica forte o suficiente para  
“vencer” a resistência do circuito, acionar o led e informar que um  som  de  alta  intensidade, 
frequência e decibéis está sendo emitido no campo sonoro onde o protótipo está ligado.  Até  o 
presente momento, a pesquisa está em fase de testes do protótipo em ambientes controlados. Nos 
testes feitos simulando um ambiente industrial na oficina do SENAI, com motores ligados e ruídos 
contínuos, o dispositivo detectou todos os sons de alerta (sirene, alerta de empilhadeira e alarmes),  
percebemos a eficiência do dispositivo e também a flexibilidade de calibragem em  diferentes 
ambientes. Como parte do percurso metodológico, foram ouvidos analistas  técnicos  de  ações 
inclusivas e professores de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).Compreendemos que acontecerá  de 
fato a inclusão dos indivíduos surdos ou com limitações auditivas na  indústria,  se  houver 
acessibilidade com autonomia e independência. O nosso protótipo contribuirá para a diminuição das 
diferenças entre ouvintes e não ouvintes, proporcionando uma melhora na qualidade de  vida, 
segurança e autonomia na mobilidade deste grupo no ambiente industrial. 
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Instituição: Jardim Porto Alegre, C E-Ef M Profis - Toledo/PR 

Hoje em dia na agricultura é utilizado muitos agroquímicos que prejudicam a nossa saúde a dos 
produtores e a do meio ambiente, por isso pesquisamos formas de diminuir o uso destes agroquímicos 
assim encontramos na literatura que dizem que a urina de vaca é rica em nutrientes, e é um 
biofertilizante orgânico de baixo custo e fácil acesso. Ela vem sendo utilizada em diferentes culturas, pode-
se considerar um subproduto da atividade lei- teira, e pode possibilitar a redução da dependência 
econômica dos produtos industrializado, porém esses estudos requerem maior aprofundamento, pois cada 
cultura tem suas especificações, então objetivou-se avaliar diferentes concentrações de urina de vaca 
disponível no meio rural para estimular o desenvolvimento de plantas sob. Manejo orgânico. 1ª etapa 
campo: O objetivo foi avaliar diferentes concentrações de urina de vaca no cultivo de Feijão (Phaseolus 
vulgaris L.) e Aveia (Avena sativa) no solo. O estudo foi realizado na horta experimental do Colégio 
Estadual Jardim Porto Alegre. Primeiramente limpamos dos canteiros aeramos a terra, e plantamos as 
sementes que foram submetidas a aplicações de diferentes concentrações do biofertilizante a base de 
urina de vaca. Sendo elas (0; 1; 2; 3, 5, 7, 10, e 12%) via solo quinzenalmente com o auxílio de uma 
piseta e foliarde sete em sete dias com um borrifador. Após o crescimento serão levadas ao laboratório 
para a avaliação, no feijão as melhores concentrações para 
o tamanho da vagem foram 5% via solo, e 7%via foliar, já para a massa fresca da vagem as mais 
significativas foram 7% via solo e 1% via foliar,e a aveia se encontra em fase de crescimento. 2ª etapa 
Germinação em placa: Avaliar o efeito de diferentes concentrações de urina de vaca no 
desenvolvimento de sementes de milho (Zea mays) e Feijão (Phaseolus vulgaris L.). As placas de 
petri foram preparadas, e logo em seguida cortamoso papel germiteste o adicionando dentro da placa, 
foi utilizadas 20 sementes em cada placa contendo cinco repetição cada tratamento onde foram 
adicionas as diferentes percentagens de urina de vaca sendo elas controle (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 1 e 
3%) e foram lacradas com papel filme, passaram por um foto período de 12h durante 20 dias, avaliamos 
seu desenvolvimento e o número de plântulas germinadas, para encontrar a melhor percentagem para 
cada planta. Para a geminação do milho foram mais significativas 0,1%, 0,3%, e 0,5%, e a 
germinação do feijão ainda está em andamento. 
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A ampliação do número de residências foi uma das principais razões para que ocorresse um au- 
mento no consumo de energia elétrica  no período de 2000 a 2018, ademais, também é comprovado  
que o consumo tem uma  corelação com a faixa etária, onde pessoas acima dos 59 anos consomem 
mais se comparado ao restante da população. Nas residências  brasileiras  o  equipamento 
domésticoque mais consome energia elétrica, é a ducha eletrônica. Considerando que chega a ter  
7.500W depotência, sendo utilizado diariamente. Portanto, se torna a responsável por cerca de 25% a 
35% do valor total da tarifa de luz. Consequentemente, é importante que conscientize -se a população 
sobre como e porque isso acontece e que se divulgue a existência de aparelhos que controlem 
e/ou reduzam esses gastos. Considerando-se isso, a  rápida  e  contínua  expansão  social  e  o 
aumento da expectativa de vida, percebeu-se necessário a elaboração de informativo científico que 
divulgasse os materiais necessários e roteiro para a construção de um aquecedor solar de baixo custo. 
A elaboração desse material busca ampliar a exploração de energia solar, assim como, reduzir os 
impactosambientais causados por usinas hidrelétricas. Ademais, é importante destacar, que o projeto 
propõe atender uma população de baixa renda, dessa forma aumentando também a acessibilidade 
a água quente. Além de reduzir custos, a escolha por essas outras formas de gerar energia térmica  
poderia auxiliar na redução dos impactos sofridos pelo planeta, até  mesmo  porque  as  médias 
mensais de radiação solar seguem uma distribuição nominal durante todo o ano, sendo uma fonte 
confiável e renovável de energia. Para atingir o objetivo proposto o projeto  foi  estruturado  da 
seguinte forma, iniciou-se com a pesquisa de aquecedores solar de baixo custo, sistematização de 
materiais utiliza - dos para a construção dos aquecedores encontrados, pesquisa de mercado para 
identificar o  custo de  cada  material e, por fim, escolha  de  matérias e estabelecimento  dos custos  
dos materiais para oaquecedor que fará parte do informativo científico. Através das pesquisas, foi 
possível concluir que o melhor horário para realizar a exposição do sistema (coletor) é próximo ao  
meio-dia (12:00) e quea incidência solar possui uma relação  direta com a geração de calor, assim 
como, se obtém um au-mento de eficácia quando o coletor é pintado de preto. Também se percebeu 
que é possível trabalhar com a densidade da água por meio dos movimentos convectivos, o que 
dispensaria a utilização de uma bomba da água.  Ademais,  foi  possível  perceber  que  apesar  do 
custo dos protótipos pesquisa -dos serem mais baixos a eficiência acaba se tornando reduzida, além 
disso, o reservatório é 4 vezesmenor do que o nosso protótipo, e os canos que interligam o sistema 
não são próprios para conduzir água quente. Essas são algumas diferenças entre os protótipos 
pesquisados e o nosso protótipo. 
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Cirurgias plásticas: Até Aonde Você vai por 
Estética? 

Autor(es): Chiara Matarazzo Lopes 

Orientador/a: Marina Machado Muniz 

Coorientador/a: Cássia Duarte 

Instituição: Colégio João Paulo I - Unidade Sul - Porto Alegre/RS 

Este trabalho tem como objetivo compreender os motivos pelos  quais  as  pessoas  realizam 
cirurgias plásticas estéticas. A razão do desenvolvimento da pesquisa se deve ao fato de existir 
uma elevada procura por correções de imperfeições no corpo  por  pessoas  dispostas  a  gastar 
dinheiro ea se submeter a procedimentos que envolvem riscos em virtude de algo que vai favorecê-las, 
muitas vezes, apenas esteticamente. A metodologia do trabalho seguiu as seguintes etapas: 
primeiramente, foi realizada uma pesquisa  bibliográfica  em artigos científicos e, após isso, foi  feita 
uma pesquisa de campo com sessenta e nove (69) pessoas que já realizaram esse tipo de 
procedimento. Havia sessenta e oito (68) mulheres e apenas um (1) homem entre os participantes 
da pesquisa. Apesar  da maioria  das cirurgias  plásticas serem feitas por mulheres, o número de 
homens realizando esses procedimentos vêm aumentando em busca de  um  corpo  em  forma, 
combate às rugas e jovialidade. A mudança cultural  cobra  mudança  física, dessa  maneira, a vida 
social se torna mais ativa e ligada a padrões estéticos. As cirurgias plásticas são, muitas vezes, uma 
forma de fuga perante a insatisfação e o desequilíbrio entre corpo e mente, ou seja, um caminho 
encontrado para lidar  com  “o  que está fora do padrão”.  De acordo com a pesquisa bibliográfica e 
com a pesquisa de campo, a principal cirurgia realizada pelos entrevistados foi a mamoplastia. Os 
motivos são bem variados, mas 50% dos entrevistados alegaram ter como objetivo corrigir algumas  
insatisfações físicas; trinta e quatro por cento (34%) dos entrevistados afirmam já ter  sido 
influenciados pela mídia e trinta e dois por  cento  (32%)  alegaram  que  não  sofreram  essa 
influência. Com base nas entrevistas e na pesquisa bibliográfica sobre o tema, pode-se afirmar que um 
dos principais motivos pelos quais são realizados esses  procedimentos  é  a  procura  pela 
autoaceitação e  pela  inclusão social, visto que isso reflete na procura  pela representação estética 
ideal. Cada época e lugarestabelecem critérios para definir o que é considerado belo, dessa forma 
é possível observar que o conceito é mutável, subjetivo e depende do contexto histórico, social e  
cultural em que está inserido. Também é importante ressaltar o grande impacto da mídia social na  
autoconfiança das pessoas, a  qual  promove,  frequentemente,  insatisfação  e  frustração.  Esse 
padrão estético inatingível é apre- sentado desde cedo aos jovens, o que favorece uma normalização 
dessas questões. Com a presente pesquisa, fica clara a necessidade de abordar questões como essa 
em diferentes espaços, buscando, também, uma conscientização sobre a diversidade estética, bem 
como sobre a aceitação do corpo. 
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ECOKIT DE LIMPEZA: Criação e 
Desenvolvimento de um Kit de Limpeza 

Sustentável Reutilizando e Tratando Diversos 
Tipos de Águas 

Autor(es): Dalila de Deus Santos e Sthefani Cristina Bastos Silva 

Orientador/a: Raquel Helena Alves Campos 

Instituição: Escola Estadual Newton Ferreira De Paiva - Santo Antônio do Amparo/MG 

A água é um elemento fundamental para a vida, porém, a crescente escassez das fontes e o seu 
mau uso vem preocupando cada vez mais a sociedade. Campanhas são lançadas, produtos 
desenvolvidos e tecnologias estudadas para que esse problema seja minimizado.   O desperdício de 
água é considerado, atualmente, um problema em escala  mundial, portanto, faz-se  necessária  a 
busca por estratégias que resultem em um reaproveitamento da água utilizada nas residências e 
escolas. Sendo assim, foi desenvolvido o EcoKit de Limpeza como fonte de reutilização de variados 
tipos de águas: pluvial, cinza e reaproveitada de bebedouros de  escolas.  Buscou-se  o 
desenvolvimento de produtos de qualidade, cujos objetivos são versatilidade, economia e 
sustentabilidade, tudo o que se busca em produtos de limpeza convencionais encontrados em 
supermercados, a fim de ser acessível e estar em condições eficientes de  ser  usufruído  com 
satisfação.   Devido ao aumento populacional  e ao consequente aumento de demanda por água  
potável, o estilo de  vida  em áreas muito urbanizadas tem  sido alterado.   Uma  das mudanças que 
tem acontecido está relacionada ao consumo de água, principalmente no que tange às fontes 
alternativas de água. O tratamento e reuso de variados tipos de água  tem  sido, a  cada  dia  que 
passa, um requisito básico para muitos  moradores de grandes cidades. Deste modo, o presente 
trabalho propôs o tratamento da água das máquinas de lavar roupas, pluvial e de bebedouro, por 
meio de um sistema simples, de baixo custo e viável para a produção de um kit de limpeza: o 
ECOKIT DE LIMPEZA. Este é composto  por  Ecosabão,  Detergente  Sustentável,  Amaciante 
Sustentável e Pasta de Limpeza Sustentável. O processo consiste no uso de lã acrílica, sulfato de 
alumínio e cloro (encontrados em estabelecimentos de tratamento de piscinas) e óxido de cálcio 
(encontrado em estabelecimentos de materiais de construção). Ao  final,  obteve-se  um  produto 
incolor e inodoro, que atende os limites de turbidez, pH e odor, e que  seja possível de  ser utilizado 
para a produção do kit ecológico, de forma que o desperdício de água potável nas residências e 
escolas, seja diminuído. Foi desenvolvido um kit  de  qualidade,  versátil,  econômico e  sustentável, 
com inúmeras vantagens como: limpar e alvejar, dar brilho às panelas e utensílios, além de não 
ressecar as mãos, desengordurar a louça, perfumar e amaciar as roupas, clarear superfícies.  Tudo o 
que se busca em um em produtos de limpeza, a fim de ser acessível e estarem condições eficientes 
de ser usufruído com satisfação, é encontrado no ECOKIT DE LIMPEZA. 
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ECOMAK 2: Criação de Maquiagens Naturais e 
Embalagens Ecológicas 

Autor(es): Camila Vitoriano Reis 
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Coorientador/a: Caroline Vitoriano Reis 

Instituição: Escola Estadual Newton Ferreira De Paiva - Santo Antônio do Amparo/MG 

Desde a pré-história - 5 a 10 mil anos a.C. especificamente - os povos que habitavam o planeta 
utilizavam adornos e pinturas extraídas da natureza, porém, somente no Egito antigo o termo 
maquiagem pôde ser aplicado ao ato de embelezar. Para os egípcios,  estar bem  arrumado era 
sinônimo de ordem e aproximação à figura  divina.  Por isso, ocorreu neste período estudos e a 
produção de novos cosméticos que foram de grande importância  para  o  crescimento  desse 
segmento. Tais produtos eram produzidos  por  sacerdotes  ou  alquimistas,  por  isso  acreditava–se 
que eram utiliza- dos também como medicamentos,  proteção  e  não  somente  para  o 
embelezamento. Outrossim, o ato de maquiar era  privilégio  de  poucos.  Apenas  os  mais  ricos 
tinham acesso e “direito”.  Desde  então,  ela  esteve  muito  presente  na  sociedade.  Apenas  na 
Idade Média, pela proibição da igreja, o seu uso decaiu. Alcançou o seu apogeu entre os séculos 
XX e XXI, onde foram desenvolvidos e aprimorados milhares de materiais resultando em melhores 
produtos. Na contemporaneidade, o mercado enfrenta uma  procura  crescente  de  maquiagens 
naturais e veganas. Uma pesquisa  do  instituto  norte-americano  Future  Marketing  Insights  indica 
que esse segmento deve conquistar metade do mercado de beleza nos próximos oito anos.  Tal 
aumento se dá pela conscientizaçãoda população diante dos malefícios da utilização constante de 
produtos industriais para o corpo, bem como para a natureza. A maquiagem é muito utilizada no 
cotidiano,  desde  a  mais  sofisticada que inclui vários produtos, até a mais simples.  Porém, a pele 
é prejudicada devido ao seu uso excessivo.  Esse  projeto  consiste  na  criação  de  maquiagens 
naturais que hidratam, nutrem e até diminuem linhas de  expressão,  tudo  isso  sem  prejudicar  a 
pele; o que com a maquiagem industrializada seria impossível devido à sua composição. Todos os  
componentes dessa maquiagem são  naturais, diminuindo os efeitos negativos de  seu uso, uma vez 
que não são quimicamente modificados. O projeto possui três bases essenciais sendo elas: ser 
economicamente favorável,  ao  contrário  de  produtos  antialérgicos,  possuir  matérias-primas 
naturais  para  que  pessoas  com  alergiase doenças como  câncer de pele e outros possam  utilizá-lo, 
e, com isso, ser sustentável pois, ao invés de descartar produtos  como  o  Óxido de  Ferro  presente 
nas maquiagens industriais, devolve-se à natureza aquilo  que  extraímos  da  mesma.  O 
aprimoramento de linhas de maquiagens naturais é  algo  tão  benéfico  que,  além  de  ajudar  na 
saúde da pele interna  e  externa,  dará  a  segurança ao utilizar um produto com matérias-primas 
100% de origem natural, que não danifique a pele e nem  tampouco provoque  o envelhecimento 
devido ao seu uso contínuo. Além disso, esta área de pesquisa é muito ampla,  uma  vez que  a 
natureza é muito diversificada. Para complementar todo esse viés de sustentabilidade, foram criadas 
embalagens ecológicas utilizando -se o bambu como matéria-prima, buscando uma substituição para 
o plástico, o qual é muito consumido pela população e traz diversos impactos negativos para a 
sociedade e principalmente, ao meio ambiente. 
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ECOTELHADO: Sustentabilidade e Economia 
Lado a Lado, Criação e Desenvolvimento de 
uma ECOTELHA 100% Reciclada Utilizando 

Embalagens PET e Tetra Pak 
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Orientador/a: Raquel Helena Alves Campos 
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Reciclar significa transformar objetos, materiais usados, em novos produtos para o consumo. Esta 

necessidade foi despertada pelos seres humanos, a partir do momento em que se verificaram os 
benefícios que tal procedimento traz para o planeta Terra. De uma forma simplificada  a 
sustentabilidade pode ser definida como  ações/atividades  humanas  que  visam  suprir  as 
necessidades do presente sem comprometer  as  gerações  futuras.  A  sustentabilidade  tem  como 
pilar 3 elementos: meio ambiente, impacto social e economia. Por isso, entende-se que para uma 
sociedade ou sistema  ser sustentável deve-se incentivar a conservação do meio ambiente, o  bem- 
estar social e o ganho econômico de modo que não coloque em risco os 2 primeiros elementos. 
Buscando minimizar os impactos ambientais causados pelo homem na natureza, a sociedade está a 
cada dia desenvolvendo novas técnicas e métodos que venham reciclar a maior  variedade  e 
quantidade de  materiais possíveis. A reciclagem de Polietileno Tereftalato (PET) e da caixa de leite 
Tetra Pak é de suma importância  no cenário nacional e mundial, visto que o tempo de decomposição 
de ambos é muito longo e estes, quando  descartados  no  meio  ambiente,  degradam 
demasiadamente a natureza. Por serem  materiais consumidos em grande  quantidade pela sociedade 
de todo o mundo, o PET e a embalagem longa vida (Tetra Pak) tornam-se produtos fáceis de serem 
coletados, e buscando-se trabalhar com sustentabilidade aliada a custo zero, desenvolveu-se  o 
presente projeto que foi a criação do ECOTELHADO, onde se produziu um novo objeto a ECOTELHA, 
cujo valor econômico foi de R$0,00 (zero reais), pois toda a  matéria-prima  necessária  para 
confecionar a mesma foi de origem reciclada (garrafas  PET e  caixa  de  leite  Tetra  Pak).  A 
construção e instalação do ECOTELHADO são tarefas: simples, objetivas, fáceis de serem realizadas e 
com um intervalo de tempo rápido de serem executadas. Além das vantagens econômicas, o 
desenvolvimento da ECOTELHA traz consigo benefícios ao meio ambiente pela reutilização do PET e 
da caixa de leite Tetra Pak. A reciclagem dessas embalagens gera inúmeros benefícios para o meio 
ambiente: diminuem a poluição do solo e a degradação da fauna e flora, por não ser necessário 
desmatar e nem queimar florestas para conseguir matéria-prima para esse tipo  de telha  que  utiliza 
um terço da matéria-prima necessária à fabricação das telhas de barro. 
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O objetivo deste trabalho é analisar os benefícios do uso da energia nuclear para o meio ambiente 
e compará-la com outras fontes de energia.  A justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa 
é que, hoje em dia, o uso de energia é algo completamente indispensável na realidade em que a 
humanidade se encontra. Desse modo passa a ser muito relevante discutir os diversos meios de 
aquisição desse recurso, além das consequências que trazem para  o meio ambiente. Ultimamente 
foram publicados diversos artigos relatando acontecimentos prejudiciais à natureza causados pelo 
uso de combustíveis fósseis. Porém existe uma fonte de energia chamada  de energia  nuclear. Ela 
emite poucos poluentes ao meio ambiente ao longo de sua  cadeia  produtiva  e  é  um  meio 
alternativo extremamente promissor em virtude da sua longa  validade e de seu baixo custo de 
produção em relação a outros tipos de energia. As usinas nucleares provêm de uma natureza 
semelhante às usinas termelétricas que utilizam combustíveis  fósseis.  A  diferença  é  que  na 
produção da energia nuclear são realizados processos radioativos, já nas usinas termelétricas é 
produzida energia à base da queima de materiais. Este trabalho está sendo  desenvolvido embasando-
se em pesquisas em artigos científicos disponíveis no Google Acadêmico, focando em assuntos 
relacionados a fontes de energia e energia nuclear. A matriz energética é uma estrutura constituída 
pelos índices de oferta e demanda de energia. Os variados dados presentes na matriz energética de 
uma nação estão relacionados com o seu nível de desenvolvimento. Hoje em dia as principais fontes de 
energia presentes na matriz energética  mundial  e  do  Brasil  são:  Petróleo, carvão mineral, gás 
natural, biomassa, urânio, energia hidrelétrica, eólica e fotovoltaica. Devido a revolução industrial, para 
a manutenção das indústrias e máquinas que requisitavam o uso de energia; combustíveis fósseis, 
como carvão e petróleo, passaram a ser cada vez mais utilizados e se tornaram as principais fontes de 
energia no mundo. Após isso, a utilização desse recurso vem aumentando consideravelmente até os 
dias atuais. Devido a esse  consumo  avantajado,  muitos  impactos ambientais foram provocados 
devido a liberação de poluentes por esses combustíveis, causando diversas mudanças climática s e 
colocando em risco os recursos naturais do planeta. Já no Brasil, a principal fonte é a hidrelétrica, que, 
por mais que seja  uma fonte renovável, na sua construção, provoca diversos impactos ambientais, 
como desvios de rios,  inundações  de  grandes  áreas, alterações no ecossistema do rio e das regiões 
próximas aos rios. Devido  a  esses  impactos ambientais, é necessário que sejam utilizadas fontes 
alternativas para a produção de energia. Os aerogeradores e painéis solares são alternativas que 
poderiam substituir as hidrelétricas  e termelétricas, entretanto, essas fontes de energia dependem 
muito das condições climáticas e geográficas do local onde serão aplicadas, o que significa uma 
restrição ao seu uso. Porém a energia nuclear, devido a sua longa durabilidade, a sua alta eficiência e  
por  não emitir gases  poluentes durante o seu funcionamento, é uma opção muito promissora para a 
produção de energia. 

 
Palavras-chave:  Energia Nuclear, Aquecimento global e  Matriz energética 



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

XIV MOCITEC 

24, 25 e 26 de novembro de 2021 
48 

 

 

 

Estudo da Remoção Parcial ou Total de Cromo 

de Águas Contaminadas Utilizando Macrófitas 

Autor(es): Yanka Garcia, Rafaella Louzada de Freitas e Gustavo Schein Kellermann 

Orientador/a: Felipe Abreu da Silva 

Coorientador/a: Gustavo Medina Tavares 

Instituição: Escola de Ensino Médio SESI Eraldo Giacobbe - Pelotas/RS 

Atualmente, a maior parte das plantações de rizicultura ou orizicultura  (cultivo  de  arroz) inunda-
das ou irrigadas por sistemas de captação e condução de água, que sejam construídos de forma 
irregular e sem a preocupação com a qualidade e quantidade de água, podem causar a contaminação 
das águas dos rios e dos lençóis freáticos devido ao manejo inadequado  na plantação.Nos últimos 
anos, o Rio Grande do Sul apresentou elevação nos níveis de produtividade, frente às melhorias 
implementadas nas lavouras e com o aumento da utilização de agrotóxicos. Entretanto, com relação ao 
risco de contaminação de águas superficiais, a utilização do herbicida glifosato edo inseticida 
carbofurano apresenta alto potencial de transporte pela evacuação superficial  absorvida ao sedimento. 
O uso intensivo  de pesticidas  na agricultura  tem  causado a  contaminação de vários rios brasileiros  
por agroquímicos.  Os  metais  pesados presentes  neles  podem  entrar  na ca- deia alimentar por 
ecossistemas agrícolas  ou  aquáticos  e,  assim,  ameaçar  indiretamente  a saúde humana. O cromo é 
um  metal  pesado  encontrado  geralmente  na  forma  associada  à minérios de zinco, indústrias de 
curtumes, siderúrgicas e em fertilizantes fosfatados assim como também agro- tóxicos, logo, é 
facilmente encontrado em ambientes aquáticos e  altamente contaminável por ser muito instável no 
ambiente. As plantas são as principais vias de transferência deste metal pesado em solos 
contaminados. Portanto, podem absorver estes metais e acumulá-los em diferentes órgãos, 
especialmente nas partes  comestíveis. A fitorremediação é  uma  tecnologia verde que serve para 
degradar ou destoxificar solos ou corpos hídricos contaminados com metais pesados, utilizando plantas 
especiais  conhecidas  como  hiperacumuladores.  Os  hiperacumuladores são capazes de absorver os 
metais pesados em maiores concentrações e uma vasta quantidade de macrófitas, plantas que flutuam 
sobre a superfície da água com as suas raízes submersas, são candidatas à fitorremediação, pois 
exibem forte capacidade de adsorver os metais pesados não essenciais e concentrá-los nos tecidos. 
Baseado nisso, o projeto tem como objetivo difundir a fitorremediação como técnica de 
descontaminação de ambientes agrícolas e  a  comparação  de espécies macrófitas que  tenham  maior 
potencial de  serem  utilizadas.  Com o intuito de obter o melhor resultado, foi avaliado em uma 
análise laboral de adsorção de metais indireta, comparando a eficiência das plantas Euchhornia  sp., 
e  Lemma  minor  como  fitorremediadoras em  uma  solução de dicromato de potássio e água a uma 
concentração de 30 mg/L, que apresentava 240 µs/cm de condutividade e valor parte por milhão, a 
partir desta solução separando-a em 3 amostras para cada planta e aplicando soluções padrões, 
houve a simulação de ambientes levemente ácido(PH 5), neutro(PH 7) e básico(PH 9) para a aplicação 
das plantas;  após  14  horas  as  plantas  foram removidas e as amostras analisadas, evidenciando  
que tanto a  Euchhornia  sp., quanto a  Lemma minor em ambiente levemente ácido, porém é possível 
destacar a Euchhornia sp., por possuir capacidade adsortiva em ambiente levemente ácido e básico.  
Assim,  espera-se  que  este  projeto torne o cultivo em lavouras menos agressivas ao meio ambiente 
sem  diminuir  a  produção  de alimento e impactar nos lucros do setor agronômico. 
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Isotelha: Alternativa para Substituição das 
Telhas de Amianto e para Reciclagem do 

Poliestireno Expandido (EPS) 

Autor(es): Caio Felipe Menegolo Senff e Ângelo Nascimento de Miranda 

Orientador/a: João Pedro Crevonis Galego 

Coorientador/a: Letícia Rinaldi de Caires e Bruna Estevão Costa Oliveira 

Instituição: Colégio Madalena Sofia - EDUC INF-EF-EM - Curitiba/PR 

Em 2017, o Supremo Tribunal  Federal proibiu todos os tipos de amianto no Brasil.  Mas, essa 
medida contra o amianto não foi só no Brasil. Afinal, mais de 60 países já o baniram. Tal material 
é comum em telhados e até mesmo caixas d’água. Os fragmentos de materiais a base de amianto  
liberaram elementos cancerígenos, facilmente inaláveis. A Agência Internacional de Pesquisa sobre 
o Câncer ligada à Organização Mundial de Saúde, afirma que “todas as formas do amianto são 
cancerígenas,̈ acarretando principalmente, no câncer mesotelioma (acomete membranas que 
revestemórgãos como o pulmão). Tendo em vista os problemas de saúde que o amianto acarreta, bem 
como a sua proibição, a pesquisa visa produzir de telhas a partir  de  materiais  alternativos  ao 
amianto. Por- tanto, os objetivos específicos tangem a criação de telhas inovadoras, sustentáveis, 
de baixo custo  e  que traga  benefício a sociedade. Dessa  maneira, explorou-se  como  matéria-prima 
o Poliestireno Expandido (EPS) e garrafas PET. O EPS, é um produto  sintético,  proveniente  do 
petróleo e composto por 98% de ar e 2% de plástico. Seu descarte incorreto e a baixa reciclagem no 
Brasil, ele se torna um vilão ao meio ambiente. Uma vez que o tempo de decomposição  é 
indeterminado e alguns dos fabricantes dele relatam sua  não  biodegradabilidade  e  não 
desintegração. Por ser derivado de plástico, degrada-se de maneira  gradual  e  vagarosa,  dando 
origem aos microplásticos (os quais possuem  a  capacidade  de  absorver  compostos  químicos 
tóxicos) e ser prejudicial a fauna e flora. Portanto, para sanar a problemática do amianto, une-se a 
reciclagem do EPS e do PET. Inicia-se a metodologia escolhendo o solvente para remoção da expansão. 
Realizou-se testes da remoção com Etanol, remo- vedor de esmaltes a base de Acetona, removedor de 
esmaltes a base de Acetato de Etila, Aguarás e a mistura de removedor de esmaltes a base de Acetona 
e Aguarás. Verificou-se que o melhor solvente disponível para remoção da expansão do EPS era a 
combinação de Acetona e Águarás (2:1). Ao remover a expansão,  resulta-se  em  uma  “massa 
plástica” moldável. Após isso, a massa é formatada no design de uma telha com seu interior feito ou  
não de PET. Após a etapa de molde, é esperado a evaporação do solvente. Após a evaporação, obtém-
se um produto extremamente rígido, impermeávele leve. Para verificar tais características é realizado 3 
testes, frente a sua  rigidez aos impactos (soltar o  protótipo de  determinadas alturas, aonde o 
protótipo resistiu até 6m), sua impermeabilidade (identifica-se que a água não perpassa o protótipo, 
bem como não adquire massa ao ficar submerso em água) e sua performance  frente a chama (devido 
a característica dos materiais e do  solvente, omesmo inflama).  A partir da  literatura que embasou a 
metodologia e os testes, é possível afirmar que a pesquisa atingiu o objetivo, ao elaborar uma telha 
alternativa a base de EPS e garrafas PET, sendo essa inovadora, sustentável, de baixo custo e  
que  trouxe benefícios para sociedade, como  por  exemplo,  evitar  a  exposição  a um produto 
cancerígeno e a telha ser um isolante térmico. 
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Luva Ecolocalizadora como Dispositivo para 
Auxílio no Deslocamento de Pessoas Cegas 

Autor(es): Josué Garcia Soares Dias, Emanuel Nunes Brisolara da Silva e Nikolas Moreira Veiga 

Orientador/a: Cassiano Busatto 

Coorientador/a: Gustavo Medina Tavares e Hermeto Marques Vianna 

Instituição: Escola de Ensino Médio SESI Eraldo Giacobbe - Pelotas/RS 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no país, há cerca de 500 
mil pessoas cegas (perda total da visão) e 5,5 milhões com deficiência visual (baixa visão).  São 
cidadãos que utilizam bengalas comuns ou cão-guia para ajudá-las na locomoção em vias públicas, 
no entanto, o custo para adquirir um animal treinado e cuidá-lo são altos no Brasil. Além disso, as 
bengalas convencionais são limitadas no suporte ao  usuário.  Frente  a  esses  problemas  e 
conhecendo o funcionamento dos sensores ultrassônicos, planejou-se a construção de uma luva 
ecolocalizadora. O termo luva ecolocalizadora foi pensado pelo fato  de  o  sensor  ultrassônico 
funcionar de maneira semelhante à adaptação  desenvolvida  pelos  morcegos,  chamada 
ecolocalização. O dispositivo está sendo estruturado para ser discreto e funcional,  para  que  os 
usuários possam andar de maneira se- gura e com maior percepção do mundo. A  luva  irá 
complementar o uso da bengala como uma forma de aumentar o seu alcance, usando sensores para 
fazer medições da distância de obstáculos e sinalizar através de sinais sonoros. Os componentes 
eletrônicos serão fixados em uma luva esportiva de motoqueiro. Para  a  prototipação  será  utilizado 
um Arduíno. Além  disso,  levando  em  consideração  a  responsabilidade  ambiental  e 
sustentabilidade, a fonte de alimentação para os componentes  e  o  microcontrolador  do  protótipo 
será  utilizado uma placa solar. A placa  solar terá  a função de  recarregar a bateria do sistema para  
que o dispositivo possa ser utilizado à noite. Para análise dos projetos, a pesquisa foi estruturada 
em duas etapas como: a construção da placa solar e a pro- gramação do sensor ultrassônico e do 
buzzer. A placa foi construída com leds de alto brilho, que  ficará  acoplada  à  luva,  a  fim  de 
alimentar e carregar a bateria durante o dia. Para isso, utilizou-se 10 leds, um capacitor de 100 µF 
e papelão para fazer o suporte. A placa solar com base de papelãoe 10 leds funcionou de maneira 
correta, porém produziu apenas 1,27 mA de corrente contínua e o  esperado  é  a  produção  de  15 
mA. Testes futuros serão realizados colocando papel alumínio para queos leds recebam mais energia 
através da reflexão da luz solar e aumentando o número  de leds na  placa.  Além disso, outro teste 
será realizado acoplando uma bateria de 2200 mAh. Na programação, o sensor  ultrassônico  e  o 
buzzer foram acoplados em um microcontrolador  (arduino).  Na  programação  do  dispositivo,  o 
sensor ultrassônico funcionou corretamente. Conforme a distância entre o sensor e o obstáculo 
diminuía, o buzzer emitia sinais sonoros diferentes notas para que o usuário tenha a percepção da  
distância que o objeto está dele. Testes futuros para  a luva  serão realizados  utilizando além do 
buzzer, um motor de vibração (retirado de um celular) e, posteriormente, realizado entrevista com 
pessoas com deficiência visual para que elas possam avaliar o dispositivo. 
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Mais Saúde: Benefícios da Dieta Vegetariana 

Autor(es): Julia Silva Valvassori 

Orientador/a: Claudia Carla Caniati 

Coorientador/a: Laura Ramos de Freitas 

Instituição: Escola Estadual Culto à Ciência - Campinas/SP 

Nutrição e alimentação são temas em destaque na promoção da saúde pública. A saúde é o bem 
mais precioso que o ser humano pode possuir, porém os hábitos alimentares da vida moderna, por  
exemplo, o alto consumo de alimentos ultraprocessados, colocam a vida saudável em risco. Diversas 
doenças estão diretamente ligadas  a  uma  dieta  não  balanceada,  como  as  doenças 
cardiovasculares e o diabetes tipo 2. Em geral, o  público  jovem  consome  poucos alimentos  de 
origem vegetal, e,considerando que a alimentação é um dos fatores modificáveis mais importantes 
para diminuição de doenças crônicas não transmissíveis, em especial na adolescência, por se tratar de  
um período de consolidação de hábitos e transição para  a  vida  adulta. Este  projeto tem como 
objetivo sensibilizar os jovens e ensinar-lhes os benefícios de uma alimentação variada, 
predominantemente vegetal e minimamente processada, promotora de uma rotina alimentar mais 
saudável. A pesquisa inicial é tanto quantitativa quanto qualitativa. A população a ser investigada 
compreende jovens entre 15 e 25 anos. A coleta de dados, realizou-se através de formulário com 
perguntas objetivas, cujo foco foiavaliar o consumo de alimentos de origem animal, a incidência de 
doenças crônicas não transmissíveis e a prática de atividades físicas. Após a coleta e tabulação dos  
dados, foram determinadas estratégias e ações de sensibilização, a saber: a priori, realização da 
“Campanha do Dia sem Carne”no ambiente escolar e divulgação de receitas vegetarianas, através de  
Rede Social (Instagram @Val- vaVeggie), com o intuito de desmistificar a ideia de que esse tipo de 
alimentação não pode ser agradável ao paladar. Os resultados compilados referem-se a  dados 
coletados pelo formulário aplicado, “Alimentação na saúde”,  durante  os  meses  de  agosto  e 
setembro de 2021. São  274 respostas, das  quais 90% fornecidas por estudantes da EE. Culto à 
Ciência. A amostra em questão é composta por 40,3% de homens e 59,7% de  mulheres.  Os 
resultados obtidos atestam que a maioria do público consultado e/ou parentes dos pesquisados 
apresentam doenças crônicas (63,9%), das quais a que mais se destaca é a diabetes (47,8%), 
seguida  de  colesterol alto (38,5%) e de doenças cardiovasculares(26,7%), restando apenas 36,1% 
que não desenvolveram doenças ligadas ao consumo inadequado de alimentos. Além disso, dos 
entrevistados, 65% consideram-se saudáveis e praticam algum tipo de atividade física. Quanto ao 
consumo diário de carne, já preocupante quando se consome de 3- 4 vezes ao dia (15 % das 
respostas), torna-se alarmante devido à grande quantidade de gorduras saturadas ingeridas no 
consumo desse alimento. Os dados apontam, ainda, que  83,2% desses jovens gostariam de mudar 
seus hábitos alimentares, o que é bastante promissor se forem  consideradas  as  ações  em 
andamento, após a realização das  quais,  pretende-se  aplicar  novamente  o  questionário  aos 
mesmos participantes de forma a coletar dados longitudinais e mensurar a mudança efetiva  das 
práticas alimentares adquiridas após a sensibilização realizada ao longo do projeto. 

 
Palavras-chave:   Dieta vegetariana, Nutrição balanceada e Doenças crônicas não transmissíveis 



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

XIV MOCITEC 

24, 25 e 26 de novembro de 2021 
52 

 

 

 

Máscaras Sustentáveis Produzidas a Partir da 
Fibra Extraída das Sementes do Açaí 

Autor(es): Maria Júlia Ribeiro Lemos, Bernardo Bermudes Tavares Jaques e Othavio Nizolli da Rosa 

Orientador/a: Gustavo Medina Tavares 

Coorientador/a: Felipe Abreu da Silva 

Instituição: Escola de Ensino Médio SESI Eraldo Giacobbe - Pelotas/RS 

A poluição ambiental vem aumentando significativamente nos últimos anos, fazendo com que 
milhares de seres vivos sejam afetados. Existem muitos fatores que contribuem para esse aumento, 
entre eles está a chegada da pandemia do novo coronavírus, que teve como consequência a adoção 
do uso de máscaras e, decorrentemente, o descarte incorreto das máscaras descartáveis não 
ecológicas. A composição das máscaras descartáveis contam com o polipropileno, que podem levar 
em torno de 400 anos para se decompor, isso significa que, ao longo dos 400 anos elas podem 
prejudicar o meio ambiente de várias formas. O descarte inadequado das máscaras afetam, 
principalmente, as espécies marinhas, como as tartarugas e os peixes. Além da demora para sua 
degradação, o polipropileno gera microplásticos altamente perigosos para a saúde dos seres vivos.  
Quando entram em contato com o meio ambiente, os microplásticos atuam como captadores de 
poluentes orgânicos persistentes (POPs) - compostos que resistem à degradação biológica e química. 
Esses poluentes são  fortemente  tóxicos e podem  fazer mal tanto para  os seres  humanos quanto 
para os animais. Embasado nisso, este projeto tem como finalidade o desenvolvimento de máscaras 
descartáveis biodegradáveis que não prejudiquem o meio ambiente e que sejam fabricadas de uma 
forma sustentável, com  recursos que não agridam a natureza, ajudando a  preservá-la. A matéria- 
prima das máscaras será o açaí,  uma  fruta  frequentemente  utilizada  na  produção  alimentícia. 
Muitas toneladas de açaí são  colhidas por ano, gerando  uma quantidade  significativa  de  resíduos 
sem propósito. Os resíduos que seriam descartados serão aproveitados na produção de tecidos 
orgânicos, utilizando a fibra extraída das sementes da fruta. O primeiro passo para a produção das 
máscaras biodegradáveis é a lavagem, secagem e moagem das sementes do açaí. Em seguida, será 
realizado um banho com uma solução ácida para a extração da hemicelulose, em conjunto com a 
extração da lignina e para finalizar essa primeira etapa o pH será ajustado com a utilização de uma 
solução de ácido cético. O objetivo é restar apenas a celulose, pois ela é  a  matéria-prima  mais 
indicada para a construção de tecidos biodegradáveis. As máscaras feitas com esse tecido orgânico 
terão um tempo menor de degradação, irão colaborar para a minimização da poluição ambiental e 
não serão prejudiciais à vida animal. Espera-se, assim, que a máscara  tenha  qualidades 
antimicrobianas e, mesmo que biodegradável, seja resistente e eficaz tanto no uso para controle 
de doenças que se disseminam pelo ar, quanto para uso convencional em unidades de saúde. Bem 
como, ajude na diminuição dos impactos ambientais  que  o  uso  e  o  descarte  incorreto  das 
máscaras descartáveis não ecológicas podem causar. 
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Modelagem Matemática Através Do Sudoku 
Como Mediador No Processo De 

Ensino-Aprendizagem 

Autor(es): Calebe Rodrigues Caleffi 

Orientador/a: Silvia Monteiro Bonancea 

Instituição: Castelo Branco, C E Mal-Ef M N - Primeiro de Maio/PR 

Atualmente a modelagem matemática  vem  ganhando  força  como  uma  das  tendências  de 
ensino que possibilite a interação dos conhecimentos trabalhados com a realidade dos alunos. 
Atravésdessa estratégia, o aluno assume o papel principal na sua aprendizagem, problematizando 
e investigando, por meio da matemática, situações que vivencia no cotidiano. Sendo assim, a 
modelagem seria uma alternativa para o ensino-aprendizagem da matemática, visto  que,  muitos 
alunos apre- sentam dificuldades e certa aversão ao ensino tradicional dessa  ciência.  Isto ocorre 
porque o ensinoda matemática é  fragmentado  e  descontextualizado,  levando à  mecanização  onde 
os estudantes não refletem e não entendem o que estão fazendo. O jogo Sudoku é um instrumento 
facilitador para a aprendizagem do aluno, de forma lúdica e  prazerosa,  permitindo  que  ele 
desenvolva o raciocínio, investigue,  descubra  e interaja  de  forma  crítica, superando  o preconceito 
de que a matemáticaé uma disciplina sistemática e cansativa. O objetivo desse projeto é melhorar 
o desempenho dos alunos na aprendizagem e raciocínio lógico, através da aplicação do jogo onde 
será utilizado a modelagem matemática como estratégia  de  ensino.  A  aplicação  do  jogo  foi 
realizada em 40 alunos do ensino  fundamental  do  Colégio  Estadual  Marechal  Castelo  Branco- 
EFMN. Primeiro foi aplicado um teste com exercícios  de  raciocínio  lógico  para  avaliar  o 
conhecimento prévio, em um segundo  momento os alunos foram  divididos em  2 grupos  de  20 
alunos cada, no primeiro grupo os alunos jogaram Sudoku em uma folha impressa e no segundo 
grupo os alunos jogaram Sudoku em um ta-buleiro feito de madeira. Em ambos os grupos os alunos 
jogaram 4 vezes e o tempo foi cronometrado durante todas as atividades. Por fim, foi  aplicado  um 
novo teste  para  verificar  se  houve  a  melhora  do rendimento e se a forma em que o jogo foi  
aplicado (papel ou tabuleiro) influenciou nessa aprendizagem. Mediante os resultados dos testes 
aplicados, observou-se que os alunos dos grupos 1 e 2 tem dificuldade em resolver problemas 
envolvendo cálculos simples de adição, subtração, multiplicação e divisão, devido à falta de 
concentração e a dificuldade de interpretar o enunciado do  exercício.   Após a aplicação do jogo 
Sudoku, percebeu-se que os alunos do grupo 1 que jogaram no papel demoraram mais tempo 
para  concluir o  jogo, mas  foram  capazes  de  criar estratégias, no  entanto, se  dispersaram durante 
o jogo. Os alunos do grupo 2 que jogaram no  tabuleiro concluíram o jogo  mais rápido, também 
criaram estratégias, desenvolvendo o gosto pelo desafio, se sen- tiram mais motivados e o jogo 
teve uma melhor aceitação, além de atingirem notas  mais  altas  no  teste  final  que  o  primeiro 
grupo. Através de nossos dados percebe-se que ambas as formas de se jogar Sudoku fornecem 
bons resultados, ajudando na resolução de problemas, criação de estratégias, questionamento e 
compreensão dos conteúdos de matemática, no entanto, o tabuleiro se torna  mais atrativo e dinâmico 
e os alunos demonstraram mais interesse e entusiasmo durante o jogo. 
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REGARTE 
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A ideia do projeto REGARTE surgiu da necessidade de atender às pessoas que gostam de cultivar 
suas plantas, mas que dispõe de pouco tempo para cuidar delas e ainda mais valorizam e precisam de 
praticidade no seu dia-a-dia. O sistema REGARTE visa atender uma pequena área como por exemplo 
uma  horta, uma área  maior como uma plantação de grama, etc. Atende  tanto a  pessoa que  reside 
na zona rural quanto na urbana. É econômico, prático e sustentável. O sistema REGARTE consiste 
em detectar a quantidade de água no solo e, havendo necessidade  de umidade da terra, é acionado 
um dispositivo: solenoide (registro) que age de forma automática realizando assim a irrigação do 
solo na medida certa. O objetivo do projeto é contribuir com a ciência e com as pessoas que gostam 
de cultivar plantas de maneira geral. O conteúdo de umidade do solo é um valor que determina a  
quantidade de água em uma determinada porção conhecida de solo; ele pode ser expresso como 
uma percentagem, água pelo peso ou volume do solo, ou polegadas de água  por pé  de  solo. 
Controlar umidade é  uma das rotinas importantes para  garantir o  desenvolvimento  de  uma  planta 
no cultivo indoor. É possível dizer que a planta possui um nível de tolerância em relação à umidade. 
Com excesso chegará um ponto em que o crescimento será estagnado  e  a  planta  não  dará 
resultados na colheita, apresentando flores malformadas e mofadas. Por isso o controle é tão 
importante. O projeto REGARTE foi criado com o objetivo de atender as pessoas que gostam de 
plantar e  cultivar,  mas  que não dispõem de tempo suficiente para dedicar àquilo que mais lhes 
causam prazer. Com a realização desse projeto, espera-se que as pessoas obtenham os seguintes 
benefícios: garantir o nível de umidade necessário para que a planta sobreviva em lugares secos bem 
como em época de estiagem.É um projeto de baixo custo, acessível a um grande número de pessoas 
e que visa atender pequenas e médias áreas de plantio. Ao detectar a falta de umidade no solo, a  
bomba de água é acionada  realizando o procedimento de regar a planta, deixando-a sempre com o 
nível de umidade adequada. 
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Sistema de Purificação da Água da Chuva 
(SPAC) 

Autor(es): Maria Vitória Porto Dos Santos, Henrique das Neves Lapuente e Yasmyn Cabistany dos 

Santos Garcia 

Orientador/a: Felipe Abreu da Silva 

Coorientador/a: Joice Madeira dos Reis 

Instituição: Escola de Ensino Médio SESI Eraldo Giacobbe - Pelotas/RS 

Nosso projeto é sobre um sistema que coleta a água da chuva  através de  calhas, e  a água 
coletada passa por um processo  de purificação,  ou seja, ela  passa por etapas de limpeza/filtração. 
Esse sistema tem como objetivo solucionar os problemas enfrentados por grande parte da população 
que não tem acesso a água limpa e tratada. Queremos que nosso projeto chegue em regiões mais 
ca- rentes, o objetivo da coleta de  água é  o aproveitamento para  utilizar a água  da  chuva  que 
quase não é usada para torná-la  potável. E que atendem  não só a  cidade  como também a  zona 
rural, e também, famílias de baixa renda. Como sabemos, a água da chuva não é potável por obter 
substâncias poluentes e tóxicas, como: ácidos, fuligem, bactérias e outros agentes infecciosos. Os 
ácidos presentes na chuva são sulfúrico (H2SO4) e o nítrico (HNO3) gases do efeito estufa. Por 
existirem substâncias contaminadas na atmosfera a água da chuva não é potável, a queima de 
combustíveis em veículos pode ser umas das causas, pois são liberados gases cancerígenos como o 
benzeno. Além disso, a água da chuva formada nos  campos  podem  ter  excesso  de  cálcio  e 
potássio. E as nuvens do litoral têm sódio em excesso, ou seja, as substâncias podem causar 
hipertensão e problemas decoração. A ONU prevê que até 2050 teremos problemas com a seca e 
a falta de água, atingindo pelo menos 130 países. Um dos nossos maiores problemas é com o 
desperdício de água, a má qualidade da água nas regiões de baixa renda, resultado da falta de 
saneamento básico e higiene, é um vetor que afeta todo o sistema de saúde do país. Segundo os  
Objetivos do Desenvolvimento Sus-  tentável da  ONU para  2030 o ODS número  6 respalda este 
projeto pois prevê o seguinte: assegurar a disponibilidade e gestão  sustentável  da  água  e 
saneamento para todas e todos. Pois ao contrário do que parece, a água é um recurso natural  
esgotável. Estudos sobre o sistema hídrico mundial são unânimes em indicar que, se a média de 
consumo global não diminuir no curto prazo, teremos problemas de escassez. Diferentemente do 
que ocorre com as florestas, a água é um recurso que tem quantidade fixa. Em teoria, dá para 
reflorestar toda a área desmatada da Amazônia, pois  as  árvores  se  reproduzem.  Mas  não  é 
possível” fabricar” mais água. A falta de acesso à água potável no mundo contribui com o aumento 
de doenças e dos índices de mortalidade infantil, com a deterioração das condições sanitárias e o 
agravamento de inúmeros problemas sociais, as etapas básicas  de  tratamento a  que  a  água  deve 
ser submetida são: filtragem (para retirada de material sólido), desinfecção (para a eliminação de 
microrganismos) e a fluoretação (adição de flúor para evitar cáries).  Para o planejamento  do sistema 
de construção utilizaremos o jogo The Sims 4 e/ou Minecraft. 
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Turtle Tech: Dispositivo Eletroeletrônico Auxiliar 
na Conservação da Espécie de Quelônio 

Mesoclemmys hogei 

Autor(es): Bruno Kayser da Silva Machado 

Orientador/a: Fernando Galbarino 

Coorientador/a: Camila Kurzmann Fagundes 

Instituição: Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - Novo Hamburgo/RS 

O Cágado-do-Paraíba (Mesoclemmys hogei) é uma espécie de quelônio endêmica do Brasil, 
símbolo do Rio Paraíba Sul, que nos últimos anos apresentou drástica diminuição em sua 
população, sendo considerada uma espécie criticamente em perigo, uma classificação antes da 
extinção na natureza. Além disso, estima-se que a redução populacional chegue a 80% num futuro 
próximo. Segundo o projeto Cágado-do-Paraíba, responsável pelas recentes pesquisas em prol da 
preservação dessa espécie, entender os hábitos reprodutivos destes animais é a chave para salvá- 
los da ameaçade extinção, sendo este o maior desafio dos pesquisadores, pois até então, nunca 
foi encontrado olocal de desova, por exemplo. Isso se dá, pois, o monitoramento atual, através de 
um transmissor VHF, não oferece precisão, além de possuir uma série de falhas, como a 
necessidade da equipe se encontrar perto do local do animal, obrigando o trabalho a ser feito em 
campo e aumentando os custos da operação. Sendo assim, o estudo busca desenvolver um 
dispositivo eletroeletrônico de monitoramento remoto e instantâneo que possa solucionar esses 
problemas, de maneira a auxiliar no levantamento de dados biológicos e em especial, reprodutivos, 
da espécie, contribuindo com as iniciativas em prol de sua preservação. O dispositivo é  constituído  
por  um módulo de GPS e de um transmissor de rádio NRF24l01. Sendo o GPS responsável por 
fornecer a localização do animal através de coordenadas e o transmissor NRF transmitir essas 
informações para uma antena próxima ao local, na margem do rio. Esta antena envia as 
coordenadas para os pesquisadores através de um SMS, utilizando um módulo GSM, assim o 
pesquisador recebe a informação de onde estiver por telefone, não sendo necessário adentrar no 
local. O dispositivo é alimentado por uma bateria de lítio de 1715mA e recarregado por uma placa 
solar de 5V e tanto o dispositivo quanto a antena são controlados por um Arduino UNO. A tecnologia 
de GPS para o monitoramento animal é cada vez mais utilizada por ser mais precisa, leve e 
eficiente no recolhimento de dados essenciais na preservação da biodiversidade, reforçando a ideia 
da importância da união de conhecimentos de diversas áreas com um fim: a  preservação  das 
espécies ameaçadas e da biodiversidade como um todo. 
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A Desmistificação da Informação 

Autor(es): Betina de Almeida Heerdt e Eduarda Pereira de Moura 

Orientador/a: Maria Eduarda Miranda Pellicioli Dias 

Instituição: Colégio João Paulo I - Porto Alegre/RS 

O objetivo deste trabalho é entender os principais motivos que levam  os  jovens  a  terem 
dificuldade com interpretação de texto, relacionar a falta de interpretação de  texto  com  a 
desigualdade social e a crise educacional brasileira, propondo uma solução que possa auxiliar a 
população, com ênfase na população jovem, com o entendimento de notícias e textos literários. A 
justificativa para o desenvolvimento da pesquisa se dá no contexto da era digital que vivemos 
atualmente. Estamos sempre cercados de informações falsas ou de difícil compreensão, isso causa 
dúvidas e falta de entendimento, gerando a propagação de fake news. Por isso, um dos objetivos do 
trabalho é desen- volver uma plataforma  digital  para  auxiliar  o público  jovem  a interpretar  textos 
de diversas fontes e diferenciar notícias verdadeiras  de  notícias  falsas.  A  informação  é  algo 
essencial para o desenvolvimento da nossa sociedade, além de  ter impacto em  diversas áreas. Por 
meio  da informação é  possível  criar e retirar dados e acontecimentos sobre determinado assunto,  
além de ser responsávelpela resolução de diversos problemas por ser origem do conhecimento. O 
embasamento teórico do estudo foi feito  com  base  em  artigos  científicos  e  páginas  da  internet 
que versavam sobre a falta de entendimento de informações  disponíveis  em  livros  e  sites  de 
notícias. Foram realizados tambémquestionários com pessoas de  diferentes níveis de  escolarização 
para tentar compreender as maiores dificuldades que o jovem de hoje em dia possui para ler e 
interpretar informações. Foi realizada uma pesquisa com 94 pessoas, com estudantes de todas as 
idades de escolas públicas e privadas, e a partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que mais da 
metade dos entrevistados sentem dificuldade em interpretar alguns tipos de textos, em sua maioria 
científicos ou notícias. No questionário,foram colocados alguns trechos de notícias e foi pedido aos 
participantes que eles identificassem o que era verdadeiro e o  que  era  falso.  Em  uma  das 
perguntas, cerca de 80% dos  respondentes  não conseguiram  identificar  o  caráter  falso  da 
manchete apresentada, o que evidencia a latente dificuldade de diferenciação entre notícias falsas 
e verdadeiras entre o público investigado. Com base naspesquisas realizadas, foi descoberto que o 
público jovem tem um forte interesse em notícias mais in- formais como música, humor, celebridades 
etc. Isso evidencia que, pelo fato de notícias mais formais serem menos acessíveis, elas tornam-se 
menos requisitadas. Além disso, foi possível concluir que o acesso a informações precisas e 
compreensíveis são essenciais para uma sociedade estruturada. 
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Agroconhecimento TEC: Desenvolvimento de 
um Quiz e Podcast para Educação Ambiental e 

Conscientização Sobre Agrotóxicos 

Autor(es): Hiago de Oliveira Lacerda, Letícia de Oliveira Lacerda e Luana Peixoto Borges 

Orientador/a: Raquel Helena Alves Campos 

Instituição: Escola Estadual Newton Ferreira De Paiva - Santo Antônio do Amparo/MG 

Desde o início da prática da agricultura, há cerca de 12 mil anos, no período neolítico, o homem 
tem criado meios para controlar doenças que podem prejudicar os alimentos cultivados. Podemos 
citar por exemplo os sumérios que, já em 2500 a.C., observaram  que a utilização do enxofre  comba- 
tia pragas e insetos, ou os chineses que utilizaram derivados de arsênio para controlar pequenos 
predadores no século XIV. Ao longo do tempo, esses produtos tiveram várias  aplicações  e 
modificações, desde sua aparência, textura, nome ou regras para utilização. Hoje, o Brasil define de  
acordo com a Lei Federal n° 7.802 de 11 de julho de 1989 que a palavra “agrotóxico” deve se 
referir a produtos e agentes físicos,  químicos  e  biológicos  que  buscam o  beneficiamento  de 
produtos agrícolas cuja finalidade é preservá-los da ação danosa  de  seres  vivos,  considerados 
nocivos, e estimular o seu crescimento ou inibir o mesmo. A educação ambiental é de extrema 
importância para o desenvolvimento social, econômico  e  segurança  global,  principalmente  em 
relação aos agrotóxicos, produtos químicos fortemente  utilizados no setor de  produção  agrícola  e,  
que apesar de úteis para o combate às  pragas,  podem  causar  graves  danos à  saúde,  como 
doenças estomacais, e ao  meio ambiente,  como  contaminação  das  águas  subterrâneas,  quando 
mal administrados ou consumidos em excesso. Apesar de relevantes, o tema e a  prática ambiental  
ainda não são amplamente discutidos da forma adequada, principalmente no en sino básico. Então, 
buscando disseminar o relevante tema dos defensivos agrícolas, desenvolveu - se um quiz que conta 
com material educativo, jogos de perguntas e respostas de diferentes níveis, conteúdo de química, 
história e instruções para realização de atividades. Além da produção de um  podcast  que  possui 
quatro episódios com explicações claras e tópicos como a  aplicaçãodo agrotóxicos no Brasil, os 
cuidados que devem ser tomados com esses produtos, a importância da iniciação científica, entre 
outros.  Surgiu  o  AGROCONHECIMENTO  TEC,  que  visa  a  facilidade da  plataforma  PowerPoint,  
para o AgroQuiz, e o dinamismo e grande quantidade de informações que um podcast deve ter, o  
AgroCast. Esses, visto que baixados uma vez podem ser jogado e ouvido novamente sem internet, 
o que contribui para a democratização do acesso à informação  científica  ambiental  e  a 
conscientização do importante tema dos defensivos agrícolas no Brasil. 
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Isolamento Social e Sétima Arte:  Uma Análise 
da Estética do Toque Humano no Filme “A Cinco 

Passos de Você” (2019) 

Autor(es): Verônica Carmacio Chaves 

Orientador/a: Emmanuel Zullo Godinho 

Coorientador/a: Davi Alexandre Schoenardie 

Instituição: Escola João Queiroz Marques - Botucatu/SP 

A indústria cultural é dotada de mecanismos reprodutores de valores, símbolos, memórias e senti - 
mentos culturais que estão reprimidos no imaginário coletivo. Os novos consumidores se tornaram 
sujeitos dependentes de consumo na busca  por  sentimentos  materiais,  sobretudo  em  uma 
sociedade de hiperconexões que tornou a identificação  entre  produtos  culturais e  a  realidade 
histórica muito mais prática. Logo, essa pesquisa torna-se relevante pois busca a identificação de 
padrões emocionais que podem levar as pessoas a consumi- rem o conteúdo  fílmico,  sobretudo 
quando a narrativa tem conexão com o cenário  atual.  Assim,  o  problema  da  investigação  se 
formula no seguinte questionamento: qual a aproximação estética entre as cenas de um filme de 
romance entre indivíduos que, por conta de uma doença, não podem setocar e o isolamento social?  
Dessa forma, a pesquisa tem por objetivo analisar o significado estéticodo toque humano em cenas 
do filme “A Cinco Passos de Você” (2019) e suas aproximações com o isolamento social durante a  
pandemia da covid-19. Para  tanto,  realizou-se  uma  pesquisa  bibliográfica,  de  abordagem 
qualitativa e objetivo exploratório, buscando uma aproximação inicial do filme  com a  realidade 
histórica atual da covid-19. A pesquisa configura-se como um estudo de caso do filme “A Cinco 
Passos de Você” (2019) e foi realizada com base na análise de conteúdo. O método utilizado foi o 
iconológico, sendo que por meio da decupagem das cenasse definiu três categorias de análise: 1) o  
significado estético da obra; 2) o valor simbólico do toque humano; e 3) a sua representação 
sentimental diante do momento histórico-cultural de isolamento social. Os resultados apontam que o 
significado estético do toque humano na obra se relaciona  como isolamento  social  na  medida  em 
que há aproximação de uma narrativa  de doença  que caracteriza  o  sentimento  de  incompletude 
sem o toque entre pessoas que têm relações afetivas. Similarmente, há uma identidade social que 
cria uma conexão profunda entre os sentimentos presentes no conjunto narrativo do filme e o 
sentimento humano durante a pandemia, gerado pelo uso de elementos socioculturais que são 
utilizados pela indústria cultural. A iluminação e  a  tonalidade  presente  nas  cenas  decupadas 
auxiliam na construção de uma atmosfera propícia para a criação de um  clima  de  conforto e ao 
mesmo tempo de insegurança nos personagens principais da  trama  não  poderem  se  tocar. 
Elementos como o taco ganharam forte  representatividade  como  uma  nova  forma  de  conexão 
entre os personagens, o que comunica um sentimento de dependência material. Dessa forma, conclui-
se que a comunicação projeta nas produções audiovisuais os sentimentos e desejos inconscientes da 
sociedade, para evocar conexão emocional do público. 
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Leitura no Mundo Atual: A Internet é o Principal 
Problema? 

Autor(es): Anelise Rieger dos Santos 

Orientador/a: Maria Eduarda Miranda Pellicioli Dias 

Instituição: Colégio João Paulo I - Porto Alegre/RS 

A leitura é um hábito presente na sociedade desde os primórdios da humanidade, sendo essa 
definida como a possibilidade do leitor de olhar para o texto e conseguir imaginar o que se está  
lendo.Essa ação passou por diversas mudanças até o  momento atual, pois, atualmente, a leitura  é 
uma prática menos solitária, tendo em vista a grande influência das redes sociais no cotidiano da 
população. As redes sociais impactam de diversas formas na leitura, como observado no aplicativo  
TikTok. Nesse programa, os internautas compartilham suas experiências de leitura, permitindo uma 
maior troca cultural. O costume de ler é algo fundamental para a formação do indivíduo, sendo 
algo indispensável para os cidadãos. A razão do desenvolvimento da pesquisa consiste no fato de que 
ler é fundamental para o convívio em sociedade, pois melhora a interpretação textual em diversos  
contextos e amplia a visão de mundo dos indivíduos. Assim, com cada vez menos leitores, é 
fundamental que se averigue sobre os impactos desse decréscimo no cotidiano das pessoas. Esse 
trabalho tem o objetivo de abordar o motivo do  número  de  livros lidos por ano estar diminuindo; 
como a internet influencia no hábito da leitura, tanto positiva quanto negativamente,  além  de 
investigar o que o pensamento popular pensa sobre  o  assunto,  sobretudo  no  momento  de 
pandemia que o mundo está  passando,  em virtude da COVID-19. A metodologia deste trabalho foi 
feita a partir de coleta de dados predominantemente em artigos científicos; depois, foram feitos 
questionários com pessoas sobre o assunto, os quais consistiram  em dezessete perguntas sobre o  
tema.  Após isso, foram feitas entrevistas sobre a leitura com representantes de livrarias e sebos sobre 
o tópico. Assim, está sendo feita uma análise sobre os dados coletados na internet e as informações 
adquiridas no questionário e na entrevista. Apartir dos resultados parciais encontrados, pode-se dizer 
que o hábito de ler, no momento de pandemia, aumentou, e que as redes sociais, principalmente o  
aplicativo Instagram, possuem uma ampla influência na leitura.  Esse  impacto  pode  ser  tanto 
positivo, como divulgar outros nomes de livros, quanto negativo: cerca de 13% dos indivíduos que  
responderam ao questionário relataram  que  o  tempo gasto nas redes sociais diminui o tempo que 
seria dedicado à leitura em seu cotidiano. Entre-tanto, mesmo com os impactos negativos da internet, 
essa ferramenta possibilita uma maior procura por livros, como mencionado por 39%  dos 
entrevistados. Apesar disso,  o  meio  digital  contém  uma  prática que gera divergência  de opiniões 
por parte dos indivíduos, a pirataria de livros. Por um lado,tem-se o direito à cultura promulgado pela 
Constituição e, por outro, tem-se o direito autoral dos escritores. Dos entrevistados, cerca de 51% 
afirmaram  que essa  prática é considerada ilegal e que nãoa realiza, ao passo que 8% responderam 
que a considerava ética e a realizava. A análise de dados seguirá sendo feita, porém, em síntese, pode- 
se dizer que a internet impacta no hábito de ler, e que essecostume induz o comportamento humano, 
além de que a pandemia ampliou o número de leitores. 
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Música e Inclusão: Criação de um Instrumento 
Musical para Pessoas com Limitações Motoras 
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Orientador/a: Hermeto Marques Vianna Filho 

Coorientador/a: Joseane Angela Pasqualli do Amaral e Cassiano Busatto 
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O presente projeto aborda as temáticas de música e de inclusão através da construção de um 
instrumento musical destinado a pessoas com limitações motoras. Para a concepção desse instrumento,  
utilizaremos os recursos da robótica a fim de facilitar a  usabilidade do instrumento para  que esse 
grupo específico de indivíduos tenha acesso à música e à sua prática em diversos contextos, sejam 
escolares, bandas e afins.  A pesquisa está em fase de construção do protótipo e de experimentação 
dos artefatos que serão acoplados ao Tajón Eletrônico para verificar a  sua  efetividade  junto  ao 
público para o qual ele se destina. Destacamos que o Tajón é um instrumento que deriva do Cajón e 
que é fabricado (Tajón)  pela  empresa  FSA.  Nosso projeto  se inspira  nesse instrumento  musical, 
mas vai mais além porque incorpora a ele, elementos da robótica e da programação. De acordo com 
Lousada (2020), robôs são máquinas computadorizadas e programadas pelo ser humano. Para a 
construção de um robô utilizamos códigos e diretrizes com o intuito de facilitar ou automatizar 
processos que demandam muito tempo.   Pensando nesta definição, buscamos aperfeiçoar o desenho 
do Tajón para que ele fique com um design mais ergonômico para que as pessoas e indivíduos que 
foram tocá-lo, possam se sentir confortáveis. Consideramos também a possibilidade de reduzir o 
peso do instrumento e volume para que as limitações motoras não impeçam seus praticantes de 
transportá-lo. O objetivo geral do projeto é  promover  a  inclusão  de  pessoas  com  limitações 
motoras em práticas de educação musical/ensino  de  música  e  como  objetivos específicos produzir 
um instrumento musical adaptado e de baixo custo para  pessoas  com  limitações  motoras; 
desenvolver dispositivos através do uso da robótica que captem a pressão para produção de 
sonoridades e promover a acessibilidade à música e sua prática através de recursos/artefatos 
tecnológicos. Além disso, o grupo está pesquisando como os elementos da robótica podem ser 
aproveitados na concepção do Tajón Eletrônico a fim de atender ao objetivo geral. Para tanto, 
verificamos que a utilização de piezos (pequenos sensores que detectam o toque, capazes de produzir  
sons) se adaptam à concepção do projeto e como ele (piezo) responde às intensidades (força das 
batidas que podem ser empregadas no instrumento) para que ele reproduza sons diversos que serão 
pré-programados com a utilização de uma placa Arduíno. Por fim, cabe salientar que este projeto 
tem,  na  sua  essência,  uma  preocupação  não apenas  coma produção de um instrumento musical  
em si, mas, primordialmente, pensar em meios de inclusão através da arte, em particular da música 
para que todas e todos tenham acesso a ela de forma demo- crática e acessível, tornando-a e 
potencializando-a como ferramenta/dispositivo de inclusão social. 
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Neuroaprendizagem na Primeira Infância e os 
Impactos da Pandemia na Educação 
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Orientador/a: Maria Eduarda Miranda Pellicioli Dias 

Instituição: Colégio João Paulo I - Porto Alegre/RS 

Os objetivos deste trabalho são o estudo da neuroaprendizagem em crianças na primeira infância.  
Além disso, pretende-se fazer uma análise de como a pandemia causada pelo coronavírus e, 
consequentemente, o ensino remoto, irão afetar o processo de amadurecimento dessas crianças. A 
justificativa para o presente trabalho se baseia no fato de que crianças na fase da primeira infância são 
um dos grupos mais atingidos pelos impactos do ensino remoto, pois as habilidades ensinadas na 
escola estão sendo comprometidas por conta da pandemia. Dessa maneira, é de extrema importância o 
es- tudo das consequências do ensino à distância na vida desses jovens. A primeira infância, que vai 
de 0 a 6 anos de idade, é a fase de maior desenvolvimento cerebral na vida dos seres humanos, 
tornando os estímulos cognitivos e sociais experienciados nessa etapa muito significativos para o 
crescimento saudável da criança. Desse modo, a pandemia e o isolamento social podem causar 
consequências na vida dessas. Com o  intuito  do  aprofundamento  dos  conhecimentos  sobre  as 
áreas estudadas, foram feitas pesquisas bibliográficas, em artigos, sites e livros  relacionados ao 
assunto. A bibliografia foi encontrada através da plataforma Google Acadêmico, sendo” 
Neuroaprendizagem” e” Primeira Infância” as principais palavras-chave. A segunda parte do 
desenvolvimento do trabalho foi feita deacordo com uma pesquisa de campo com pais e professores 
de alunos na faixa etária do estudo, com intuito de  averiguar a  percepção desses dois grupos a 
respeito da aprendizagem e comportamento das crianças durante  o período  de isolamento  social. 
Além disso, também foi realizada uma entre- vista com a coordenadora pedagógica da etapa da 
Educação Infantil do Colégio João Paulo I para ter-se uma visão geral dos efeitos da quarentena 
nos alunos de 0 a 6 anos. Segundo as respostas  dos pais e professores foi notada uma grande 
mudança no comportamento e no desenvolvimento das crianças  em  questões  como  falta  de 
atenção, fácil irritabilidade, atrasos cognitivos e falta de autonomia. Ademais, na entrevista com a 
coordenadora pedagógica foi ressaltada a dificuldade enfrentada pelas crianças para aprender de 
uma maneira eficiente no ensino  remoto,  demandando uma  grande  adaptação  por  parte  dos 
alunos, dos seus responsáveis e dos professores.  Em  virtude  dos  conhecimentos  adquiridos  ao 
longo do trabalho, foi percebido que as consequências da pandemia na vida das crianças foram 
consideráveis, já que a interação social propiciada pelas escolas é muito importante para o 
amadurecimento dessas pessoas, não sendo presente no ensino remoto. 

 
Palavras-chave: Pandemia, Desenvolvimento Infantil e Ensino Remoto 
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Notificação dos Animais Silvestres na Área 
Urbana de Campinas 

Autor(es): Lucas Galletta Dainez, Felipe Franco de Souza e Otávio de Sousa Duarte 

Orientador/a: Claudia Carla Caniati 

Coorientador/a: Laura Ramos de Freitas 

Instituição: Escola Estadual Culto à Ciência - Campinas/SP 

Com o aumento da urbanização na cidade de Campinas, considerada hoje uma metrópole, a 
presença de animais silvestres  também  aumentou  consideravelmente.  O  município  é  constituído 
por vegetação remanescente da Mata Atlântica. Atualmente a cidade possui apenas 3% da  mata 
original dividida em pequenos fragmentos, dentre os tais está o Parque  Bosque dos Jequitibás, na 
região central da cidade, que abriga um  mini  zoológico. A questão  norteadora, para  a realização 
deste trabalho, partiu de uma entrevista com o  médico veterinário coordenador do já  referido par- 
que. Durante a  conversa,  descobriu-se  que, além  de  cuidar de animais em  cativeiro, o zoológico 
atua também na reabilitação dos mesmos. O objetivo principal do projeto, então, passou a ser 
sistematizar e analisar as ocorrências de notificação de animais silvestres presentes na área urbana 
encaminhados ao Bosque dos Jequitibás pela Polícia Ambiental no período de 2015 a 2020 e os  
encaminhamentos realizados pelo parque  que  visa  o  bem-estar animal.  Está  sendo  desenvolvido 
um  banco de dados, a partir das ocorrências registradas, estabelecendo padrões de composição 
(grupos  taxonômicos)  e  distribuição  espacial  (organização  por   georreferenciamento). 
Paralelamente ao trabalho de levantamento das Notificações de animais Silvestres encaminhado ao 
Bosque dos Jequitibás foi realizado um  curso  básico  dos  principais  procedimentos  a  serem 
adotados no resgate  desses animais, palestra na Escola Culto à Ciência e participação no evento 
Bosque Interativo o qual ocorre no último final de  semana  de  cada  mês na  praça  central do já 
citado parque com objetivo de apresentar o projeto aos visitantes e instruir as pessoas sobre a 
importância do conhecimento da fauna local presente no meio urbano para que conflitos  entre 
humanos e animais, silvestres possam ser minimizados. Atualmente, a compilação de tais dados 
presentes nos boletins de ocorrência está sendo feita para uma planilha a fim de que se possa 
estabelecer correlações  entre eles.   A composição taxonômica dos animais inseridos no banco de 
dados incluiu três classes (Mamíferos, Répteis e Aves), 15 ordens,  24 famílias e um  total de 33 
espécies de fauna silvestre, sendo 21 de aves, 10 de mamíferos e 2 espécies de répteis Resultados 
preliminares apontam a predominância de aves (Psitacídeos, maritacas e papagaios, falconiformes,  
gaviões, e Strigiformes, corujas) totalizando 65,5% de todas as ocorrências analisadas. Dentre os 
mamíferos com 33,3% deprevalência, destacam-se os Didelfídeos (gambás). O grupo de répteis foi 
o terceiro em termos de riqueza de espécies, apenas 2 ,detendo um  número  muito  menor de 
aparições com o total de 1,2% dentre as classes sistematizadas Das ocorrências registradas,   49,5% 
dos animais foram reabilitados com sucesso e conseguiram ser reintroduzidos na natureza  Os 
resultados esperados desse projeto são  a  melhoria  do  entendimento  de  situações  de  conflitos 
entre humanos e animais silvestres;  demonstrar  o  importante  papel  da  Polícia  Ambiental  no 
resgate de animais silvestres, bem como o papel  do  Zoológico  de  atuar  na  reabilitação  dos 
mesmos, já que o município, apesar de possuir mais de 1 milhão  de  habitantes,  não  conta  um 
Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS). 
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Tecnologia Redutora de Acidentes em Viadutos 
e Passarelas 

Autor(es): Daniel Kendy Takeda Bueno, Tiago Muglio Checo e Gustavo Henrique Furtado Laurindo 

Orientador/a: Silvia Monteiro Bonancea 

Instituição: Castelo Branco, C E Mal-Ef M N - Primeiro de Maio/PR 

O transporte rodoviário de cargas é de suma importância para o funcionamento do país, pois 60% 
do transporte de cargas é feito por caminhoneiros, que são responsáveis pelo reabastecimento de 
mercadorias para o comércio e indústrias.  Observando diversas reportagens e artigos, constatou-se 
que, há um número elevado de acidentes envolvendo caminhões que colidem com viadutos e passa- 
relas. Os viadutos possuem uma altura média de 4,5 m a 5,5m, tendo em vista que, vários condutores  
excedem o limite de altura recomendado por lei, devido ao baixo preço do frete e ao alto custo dos 
combustíveis, resultando, assim, em muitos acidentes. Outro fator que contribui para a ocorrência  
destes acidentes é que, com o passar do tempo à altura dos viadutos podem diminuir devido ao 
recapeamento das rodovias ou ruas. Com esse projeto espera-se diminuir ou sanar esses tipos de 
acidentes, já que os mesmos acarretam graves prejuízos para a saúde das vítimas e danos materiais 
ao dono do caminhão e da carga. Em muitos casos, ainda, há a interdição da via, resultando no 
impedimento do tráfego normal e com isso prejudicando outras pessoas,  e,  os  danos  na 
infraestrutura dos viadutos e passarelas que geram um alto custo financeiro ao governo na sua 
manutenção. O objetivo deste trabalho é a incorporação da tecnologia para reduzir este tipo de 
acidente. Dessa  forma, foi construída  uma maquete  representando um  viaduto, na qual, utilizamos 
um microcontrolador Arduíno UNO, módulo laser,  sensor  de  luz  e  display  LCD,  também  foram 
feitos uma série de  cálculos para determinar a distância do letreiro que informa o condutor até o 
viaduto e for fim foi criado o código que permite o funcionamento da maquete. Com a finalidade 
de detectar excessos de altura em cargas de caminhões, alertar os condutores  sobre o risco de 
possíveis acidentes através de luzes que se acendem repetidamente e informar ao condutor sobre o 
excesso de altura através de um painel digital. Sendo assim, concluímos que o projeto possibilitou a 
adaptação de uma tecnologia de baixo custo capaz de identificar o excesso de altura nas cargas de 
caminhões e alertando os condutores sobre o  risco  de  possíveis  acidentes  através  da  sinalização 
em um painel digital. 

 
Palavras-chave: Excesso de Altura, Sensor e Viaduto 
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” Cuidado com as más influências”: 
PrecisamosFalar Sobre o Uso Consciente das 

Redes Sociais. 

Autor(es): Bruna Faleiro da Silveira 

Orientador/a: Marina Machado Muniz 

Coorientador/a: Cássia Duarte 

Instituição: Colégio João Paulo I - Unidade Sul - Porto Alegre/RS 

Pretende-se neste trabalho investigar as influências do  uso  das redes  sociais pelos adolescentes. 
As influências positivas estão relacionadas com o espaço para a livre circulação de ideias e opiniões,  
conectar distâncias, compartilhar saberes, obter informações em tempo real, novos empregos, etc. 
Uma das grandes vantagens é a comunicação instantânea, meio do qual podemos compartilhar in- 
formações, notícias e eventos.  As redes sociais dão a sensação de pertencimento às pessoas.  Dentre  
as influências negativas podemos citar prejuízos sociais, além de muitas características que se 
assemelham à dependência de substâncias químicas, como o medo de ficar sem recursos para acessar  
as redes sociais, a abstinência quando se está longe do mundo virtual e o tempo dispensado que 
poderia ser utilizado para outras finalidades. Outras desvantagens estão relacionadas a perda de 
concentração, procrastinação, além de situações mais sérias, relacionadas a campanhas de ódio, 
assédios, exposição da intimidade alheia, etc. A  metodologia  do  trabalho  seguiu  as  seguintes 
etapas: foram realizadas uma pesquisa bibliográfica sobre  o  assunto  e  uma  entrevista  com 
cinquenta (50) adolescentes com idades entre quatorze e dezesseis anos. As análises feitas até o 
momento permitem afirmar que as novas mídias sociais, cuja abrangência se viu multiplicada nos 
últimos anos, uma vez que essas plataformas passaram a ser utilizadas como ferramenta de negócio e  
de propagação de ideias, permitem, muitas vezes, que os jovens sejam manipulados por formadores 
de opiniões, resultando, assim, em um aumento significativo de problemas como ansiedade e 
depressão. Chama a atenção o fato de que 90% dos entrevistados responderam que já quiseram ter a  
mesma vida, fazer as mesmas  viagens, ter o mesmo  corpo, as mesmas  roupas ou os mesmos 
produtos dos influenciadores digitais ou até dos  seus amigos.  Como síntese  geral, pode-se afirmar 
que, apesar de seus pontos  negativos, essas  mídias  sociais  continuam  possuindo  diversas 
vantagens, podendo ser utilizadas como meio para construir conhecimento, como ferramenta de 
comunicação, como suporte emocional e como local para se expressar. Por esse motivo, é necessário  
refletir a respeito do uso das redes para, assim, poder utilizá-las de forma responsável e não permitir 
que algumas influências, como o desejo de possuir determinados produtos, o medo do julgamento e 
as “ótimas impressões” que são transmitidas pelas celebridades virtuais, tornem-se doenças 
psicológicas. Acredita-se que, por meio do compartilhamento de trabalhos como esse, seja possível  
aumentar a conscientização coletiva nesse sentido. 

 
Palavras-chave: Ciências Humanas, Redes sociais e Adolescência 
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A Mancha da Indústria da Moda: (Re)utilização 
da Erva-mate (Ilex paraguariensis) como 

Solução para Tingimento de Tecidos 

Autor(es): Sara dos Passos e Helena do Amaral Sade de Aguiar Fernandes 

Orientador/a: João Pedro Crevonis Galego 

Coorientador/a: Letícia Rinaldi de Caires e Bruna Estevão Costa Oliveira 

Instituição: Colégio Madalena Sofia - EDUC INF-EF-EM - Curitiba/PR 

A erva-mate (Ilex paraguariensis), é consumida em toda a região Sul do Brasil, principalmente, no 
chimarrão. Além do destaque vindo dessa planta,  a  região  Sul  se  destaca  pela  industrialização 
têxtil, mas, junto aos tecidos, vem enrolado problemáticas ambientais, não somente do Brasil, mas, em 
escala mundial. Águas residuais dos tingimentos têxteis que contém substâncias tóxicas, como 
tributilestanho (TBT), éter difenílico polibromado (PBDE), ftalatos e perfluoro-octanossulfônico (PFOS) 
destroem a fauna e a flora. Com isso, a presente pesquisa visa elaborar  maneiras  naturais, 
sustentáveis e de baixo  custo para tingir tecidos. Uma das maneiras  para pigmentar os  tecido s  é  
com a erva-mate, sendo assim, a pesquisa  pretende  testar o tingimento  a partir da  re(utilização) 
dela, ou seja, após ser consumida no chimarrão. Na primeira etapa da metodologia ocorre  uma 
pesquisa dotipo ëstado da arten̈ o Google Acadêmico. A busca começa com a definição dos termos de 
busca, sendo eles ërva-mateë ẗingimento,̈ o recorte temporal foram os trabalhos acima de 2017 (para 
atingir dados atuais), o  método  de  refinamento  ocorreu a  partir da  leitura  do título e  resumo. 
Como resultado da primeira etapa, levantou-se 110 trabalhos, dos quais foram sistematizados 16 
(trabalhos que continham a erva-mate como tingimento, técnicas de tingimento  natural ou  dados 
sobre a poluição da indústria da moda). Após a leitura desses, foi possível identificar a relevância 
da proposta, da- dos sobre o impacto da  indústria  da  moda  e  elaborar  a  metodologia  de 
tingimento liso. Para isso, é feita 4 vezes a lavagem da erva-mate, simulando o consumo.  A 
metodologia  de  tingimento  lisoé dividida em  duas, sendo o  modo A onde a erva-mate é  colocada 
em água quente, após isso, é  realizado a imersão do tecido (100% algodão)  por 24h, retira-se  o 
tecido e é imerso por 1 hora emsolução de água fria com Bicarbonato de sódio. O modo B ocorre no 
aquecimento do tecido em água com erva-mate por 1 hora, sendo adicionado  para  fixação  160 
gramas de Cloreto de Sódio por Litro durante a fervura. Vale  ressaltar que  o  substrato  têxtil  não 
tinha  tratamento prévio e que não  foi  adicionado mordentes. Após a  realização dos  tingimentos 
serão efetuados os ensaios de solidez a lavação (adaptação da norma ABNT NBR ISO 105-C06: 2010) 
a 40 °C nos tecidos tingidos, para avaliar a  migração do pigmento para  o tecido testemunha e se  
houve mudança de cor após lavagem. Os resultados da pesquisa do  tipo  “estado  da  arte” 
demonstram a inovação da técnica, uma  vez  que  dos  110  trabalhos  levantados,  não  foi 
identificado algum que trabalhasse com a reutilização da erva-mate, além dessa etapa servir como 
aporte teórico da pesquisa. As demais etapas da pesquisaainda  estão em  desenvolvimento,  onde  já 
se realizou o tingimento dos tecidos, faltando apenas os testes. Mas, com base na literatura já é 
possível afirmar que há possibilidade de reutilizar a erva-mate como pigmento para tingimento de 
tecidos e dessa forma se alcança o objetivo da pesquisa. 
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Apicultura na Região dos Vales: um Estudo da 
Gestão 

Autor(es): Felipe Bruxel e Gabriel André Scheeren 

Orientador/a: Wemerson de Castro Oliveira 

Coorientador/a: Lizandro da Conceição Costa Melonio e Ana Maria Geller 

Instituição: IFSUL - CAMPUS LAJEADO - Lajeado/RS 

A apicultura é uma atividade ligada ao ramo da zootecnia, que visa produzir de forma racional 
diversos produtos como o mel, própolis, cera entre outros, com abelha de ferrão. Esta é uma atividade 
agropecuária de extrema valia, pois atende os critérios da sustentabilidade em termos econômicos,  
sociais e ambientais, principalmente no fator da conservação das espécies que atuam na polinização. O 
Vale do Taquari e o Vale do Rio Pardo são microrregiões que produziram aproximadamente 599 mil  
quilos de mel, comercializaram 3 toneladas de cera e movimentaram 30 mil reais em produtos como 
geleia real, própolis e pólen, no ano de 2017 segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Tais números revelam a importância da apicultura para as famílias como  complemento de 
renda em diversos sistemas de produção integrada. O apicultor para melhorar sua competitividade no  
mercado, precisa  utilizar a  tecnologia  de  processamento, gestão,  controle  de  qualidade,  controle 
de informações de  mercado, dentro dessa perspectiva  os apicultores  da  região do  Vale  do  Taquari 
e Vale do Rio Pardo utilizam gestão na sua prática apícola? Posto isso, o objetivo do trabalho foi 
diagnosticar as principais características da  gestão  na  apicultura  tecnificada.  A  pesquisa  foi 
realizada através de um questionário com apicultores  da  região  do  Vales (Taquari e  Rio  Pardo), 
após a concordância do produtor com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os 
aspectos tecnológicos utilizados  pelos  apicultores  na  gestão,  foram  identificados  em  oito 
perguntas: Contrato de prestação de serviço; Informações  sobre  tendências  de  mercado; 
Treinamento de funcionários; Controle de qualidade; Parceria para pesquisa; Parceria para 
comercialização; Marketing e Informática, baseado no proposto por Freitas, Ahmad e Silva (2004). 
Os dados foram avaliados utilizando o método de escores com duas variáveis, onde 0 significa não 
uso e 1 para uso de deter-minada tecnologia de gestão, sendo o valor máximo a ser atingido era o 
de 8 escores por apicultor. Neste estudo exploratório teve-se a  participação  de  49  produtores 
oriundos de 17 municípios. Os resultados indicaram  que  40  apicultores  estão  abaixo  da  média, 
cinco pontuaram  o escore médio (4) e apenas 3 apicultores utilizam tecnologia de gestão acima 
da média, o que representa 6% dosapicultores respondentes. O produtor apícola  tecnificado  em 
gestão obteve 7 escores no uso  das 8  tecnologias  de  gestão  acima  citadas,  deixando  de 
apresentar apenas o “Contrato de  prestação  de serviço”.  Ainda se  observou que 16 apicultores 
deixam de fazer uso da tecnologia de gestão, somando zero escores. Portanto, projetos de extensão 
agrícola focados no uso da gestão poderiam ser promovidos para que o apicultor da região alcance 
melhores resultados comerciais e econômicos. 
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Avaliação do Potencial Antioxidante e 

Antimicrobiano In Vitro da Coroa do Abacaxi 
Ananas Comosus 
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Coorientador/a: Cristiano Dietrich Ferreira 

Instituição: Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - Novo Hamburgo/RS 

Mundialmente o abacaxi é uma das frutas preferidas, sendo produzidos cerca de 19 milhões de 

toneladas com 920 349 hectares de plantio. No Brasil, essas médias não são diferentes, visto que 
representa 9,89% da produção mundial de abacaxi, tendo o cultivo na maioria dos estados  e 
resultando em uma safra média de 11,9 bilhões de  frutos.  Porém,  cerca  de  45%  de  sua 
composição bruta, incluindo a coroa, é descartada sem ser  utilizada.  Outras  condições  adversas, 
como mau armazenamento e transporte inadequado, podem totalizar um desperdício de até 80%. 
Tendo em  vista  esses dados, o problema levantado pela  pesquisa  foi se  os componentes da  coroa 
do abacaxi Ananas comosus, cujo nome comercial é Pérola, possuem potencial antioxidante e 
antimicrobiano, sendo seu objetivo avaliar esses potenciais, através de diferentes  métodos  de 
extração,  solventes e  análises.  Sua  relevância  está  relacionada   com  o  melhor  aproveitamento 
dos resíduos da fruta, já que estes apresentam composição rica em fibras, vitaminas, minerais e 
antioxidantes naturais, que são importantíssimos para o bom desempenho do corpo, além de não 
causarem efeitos  tóxicos, que podem ser provocados pelo excesso de antioxidantes sintéticos. Para  
isso, foram realizados em triplicata três métodos de extração com três solventes,  sendo  eles 
maceração estática, extração por Soxhlet e percolação adaptada, usando acetato de etila, metan ol e 
etanol.   A maceração estática, foi realizada  durante  cinco dias,  usando pistilo e  gral para  agitação 
de no mínimo uma vez diária. O método de extração por Soxhlet foi realizado através do aparelho 
Soxhlet por três horas. A percolação foi realizada de forma adaptada,  sem o uso de percolador. 
Para isso, a amostra foi deixada em contato com o solvente por 24h.  Após esse período, foram 
filtrados. A parte líquida foi colocada em uma bureta que fez o goteja - mento constante  sobre 
camadas sobrepostas do sólido, intercaladas  com  algodão.  Para  esgotamento  da  amostra,  após 
toda recirculação, 25 mL do líquido extrator foram gotejados, com velocidade de 20 gotas.min-1 nas 
duas etapas. Todos os extratos foram armazenados em tubo de Falcon e congelados até que fossem 
analisados para que se mantivessem conservados. Posterior aos extratos, foram feitas as análises de 
compostos fenólicos totais, flavonoides totais, atividade antioxidante com radical DPPH, atividade 
antioxidante com radical ABTS, clorofilas e  licopenos,  para  avaliar  o  potencial  antioxidante,  e 
difusão em disco frente às bactérias Staphylococcus aureus e  Escherichia  coli,  para  avaliar  o 
potencial antimicrobiano. Para a compreensão dos métodos de análise, foi fundamental os artigos 
de Zieliński e Kozłowska (2000), Zhishen, Mengcheng e Jianming (1999), Brand-Williams, Cuvelier 
e Berset (1995), Re et al. (1999), Cátia Batista et al (2011) Balouiri, Sadiki e Ibnsouda (2016),  
respectivamente. A partir dos resulta -dos, pode-se concluir que as coroas do abacaxi Ananas comosus 
apresentam bom potencial anti - oxidante e antimicrobiano, sendo os métodos e solventes mais 
indicados dependendo do objetivo. Porém, no geral, para atividade antioxidante o melhor é  a 
percolação com metanol e para antimicrobiana,  etanol  com  percolação  para  Staphylococcus  aureus  
e maceração para Escherichia coli. 
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Avaliação In Vitro de Microcápsulas de Óleo 
Essencial de Laranja e Cravo da Índia para Uso 

em Gel Antisséptico 
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Orientador/a: Carla Kereski Ruschel 

Coorientador/a: Paola Del Vecchio 

Instituição: Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - Novo Hamburgo/RS 

A pesquisa desenvolveu um gel antisséptico com  microcápsulas  contendo  óleo  essencial  de 
laranja e de cravo da índia para analisar o potencial antimicrobiano in vitro frente  às bactérias  S. 
aureus e E. coli. Em virtude disso, a escolha pelos óleos essenciais foi pelo fato do Brasil ocupar o 
primeiro lugar na exportação e produção mundial  de  suco  de  laranja  e  pelo  potencial 
antimicrobiano de ambos os óleos, além de ser necessário o estudo  acerca  de  agentes 
antimicrobianos naturais, pois cada vez mais a resistência de microrganismos é comprovada, 
especialmente em ambientes hospitalares. Visto que as doenças infecciosas são a  segunda  maior 
causa de mortalidade mundial e cada vez mais a resistência de microrganismos é comprovada 
especialmente em ambientes hospitalares, justifica-se a urgência no desenvolvimento  de  novos 
agentes antimicrobianos e os principais  microrganismos  patogênicos,  frequentemente  encontrados 
em infecções hospitalares e comunitárias são Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Além disso, 
é evidente que para  controlar  a  contaminação  por agentes patógenos é  necessário higienizar  bem 
as mãos sempre, pois essas são os principais veículos de  contaminação, por isso  a  pesquisa  tem 
como objetivo desenvolver um gel com microcápsulas com os óleos essenciais para utilizar na 
antissepsia das mãos em qualquer ambiente. Em virtude disso, a pesquisa tem como relevância o 
estudo acerca do potencial antimicrobiano de ambas microcápsulas de óleos, pois as microcápsulas 
tem como objetivo estabelecer um sistema de liberação controlada do princípio ativo, bem como 
também proteger os óleos de fatores externos, como calor,  umidade,  evitando  assim  uma 
degradação rápida. Portanto, as microcápsulasque  foram  produzidas terão a  parede  composta  por 
de alginato de cálcio, pois o alginato de sódio, agente encapsulante utilizado, é um polímero 
biodegradável que não agride o meio ambiente, já é utilizado na indústria farmacêutica e além disso 
possui um preço mais acessível que alguns encontra- dos no mercado para a produção de 
microcápsulas.  Após isso, algumas análises  das  microcápsulas foram  feitas,  como:  UV-vis,  análise 
de cinzas, análise  de  umidade  e  teste  de  Disco-difusão.  Porfim, as microcápsulas apresentaram 
ação antimicrobiana e demonstraram por UV-vis a liberação  controlada dos óleos essenciais, assim 
como também na análise de cinzas os óleos encapsulados demonstraram maior resistência à altas 
temperaturas quando comparados com os óleos brutos e na análise de umidade a porção de óleo 
na microcápsula é muito pequena, portanto é importante realizar uma  boa  secagem  das 
microcápsulas para prolongar o tempo de vida desse produto. 
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Avaliação In Vitro dos Efeitos Medicinais do 
Extrato de Espinheira-Santa no Tratamento de 

Úlcera Péptica 
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A úlcera péptica é uma ferida que ocorre na  parede do estômago ou duodeno, tendo como 
principais causas a bactéria Helicobacter pylori e  as  drogas  anti-inflamatórias  não  esteroidais 
(AINEs). No Brasil, a prevalência de úlcera em homens e mulheres é de 0,2% e  0,1%; 
respectivamente, e a taxa de mortalidade nacional, de 3,0/100 mil habitantes. A Maytenus ilicifolia 
é uma planta nativa da região do sul do Brasil, utilizada principalmente  para  o  tratamento  de 
gastrites e úlceras estomacais. O uso medicinal da planta, normalmente, é na forma de chá, por 
meio de infusão. O problema da pesquisa visou definir como o extrato aquoso da espinheira -santa 
atua no tratamento de úlcera péptica, com o objetivo de avaliar o potencial  antibacteriano  e 
capacidade antioxidante dele através de uma  avaliação  in  vitro.  Para  investigar  os  efeitos 
medicinais do extrato, foi realizada uma triagem fitoquímica a fim de identificar a presença de 
cumarinas, flavonoides, taninos e saponinas. Preparou-se o extrato concentrado por meio  de 
maceração  e  infusão  de  20  g  do  caulee das folhas secas da  planta, durante  15 minutos em 100 
mL de água deionizada  a 70 °C. Foram  preparadas 5 amostras em diferentes concentrações (100 
L/mL, 500 L/mL, 1 000 L/mL, 2 000 
L/mL e 4 000 L/mL). A capacidade antioxidante das diluições foi testada pelo método de captura 
do radical ABTS•+. O potencial antibacteriano foi testado frente às bactérias Escherichia coli e 
Staphylococcus aureus por meio do método de difusão em ágar por disco utilizando dois diferentes 
modos de esterilização: autoclave a  121  ºC em  1 atm durante  15  minutos e  membrana  filtrante 
com porosidade de 0,22 m. Os resultados obtidos na triagem indicaram a presença de metabólitos  
secundários no extrato aquoso, além  de  resultados positivos  no ensaio antioxidante,  com  variação 
de 1,9 ± 0,24 mg/mL a 9,5 ± 0,26 mg/mL de equivalente em Trolox da menor para a maior 
concentração,  respectivamente,  e  capacidade  antioxidante  diretamente  proporcional  à 
concentração de extrato. Além disso, seu potencial antibacteriano demonstrou inibição de bactérias 
Gram-positivas e Gram-negativas. As diferentes concentrações do  extrato  se  comportaram  de 
maneira singular nas  análises  antioxidantes  e  antibacterianas  do  trabalho,  mas  indicaram 
potenciais maiores paraa maior concentração do extrato diluído (4 000 L/mL). Para avaliar melhor 
os principais mecanismos responsáveis pelos efeitos medicinais da planta, são  necessárias análises 
mais específicas, como cromatografia líquida acoplada a detector de massas,  que  podem  ser 
realizadas futuramente. Com isso, será possível identificar quais são as substâncias que atuam 
combatendo a ulceração. 
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Glicerina Vegetal - Substituto para o Lauril 
Sulfato de Sódio 
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Cosméticos e produtos de higiene pessoal convencionais possuem algumas substâncias em sua 
composição que podem ter consequências na saúde humana e equilíbrio ambiental. Um exemplo 
disso é o lauril sulfato de sódio, substância presente em alguns sabonetes e que consiste em um 
agente tensoativo que, em determinada concentração, o  contato  com  a  pele  pode  ocasionar 
irritação ou descamação por retirar gorduras da pele, acarretando em ressecamento, devido a 
interferência no desenvolvimento das proteínas e afetar a integridade dos tecidos. Além disso, esse 
componente quando é despejado em ambientes aquáticos podem formar espuma na superfície 
impedindoa entrada de luz nos corpos d’água, essencial à  fotossíntese  dos  organismos.  Ademais, 
pode ser prejudicial às aves aquáticas, pois elas possuem um  revestimento de  óleo em suas  penas 
que auxiliam a boiar na água graças à  camada de ar que  fica  retida debaixo delas. Logo, quando 
essas substâncias presentes nos sabonetes  entram  em  contato  com  esse  revestimento, acontece 
sua re- moção e, em consequência, as aves não  conseguem  mais  boiar  e  podem  se  afogar. 
Baseado nisso,o objetivo deste projeto é explicar a química presente nos sabonetes, discutindo os 
malefícios ao corpo e ao meio  ambiente.  Assim  como,  sugerir  alternativas  de  sabonetes 
sustentáveis que agridam  menos a  pele e  o  meio ambiente, expondo  a  viabilidade  da  construção 
de um novo sabonete, baseado na substituição parcial ou total do  lauril  sulfato  de  sódio  pela 
glicerina vegetal. Para a produção destes sabonetes serão utilizados somente  componentes 
sustentáveis e naturais, sendo eles: a glicerina vegetal, que ajuda a manter a sua umidade natural 
e contribui na viscosidade de produtos como cremes e loções; o óleo de vitamina E, que é rico em 
propriedades antioxidantes e diminui os danos causados pelos radicais livres, combatendo o 
envelhecimento precoce e melhorando a aparência  da  pele,  promovendo  hidratação;  o  óleo  de 
coco age como hidratante servindo para todos tipos de pele, evita rugas e flacidez, devido suas 
propriedades antioxidantes, sendo eficaz para combater  problemas  de  pele  como  psoríase, 
dermatite, eczema e outras infecções da pele;além de  óleos  essenciais,  que  preservam  a  umidade 
da pele, assim não afetando  sua  elasticidade; e corantes biodegradáveis (opcionais). Serão feitos  
testes de sensibilidade aos antimicrobianos e aspectos físico-químicos incluindo pH, densidade, 
viscosidade e índice de espuma. Espera-se que os sabonetes tenham propriedades antissépticas, 
hidratantes e que alcancem textura  e  outros parâmetros físico-químicos  adequados e  que  possam 
ser de fácil manufatura e ecológicos, diminuindo, assim, os  custos  e  a  poluição  ambiental. 
Realizamos o piloto, usamos o óleo de coco como estabilizante, e  usamos  também  a  glicerina 
vegetal, mas usamos uma quantidade muito pequena de  óleo de  coco, então o sabonete  não  ficou 
em uma única fase, o que fez com que ele não endure- cesse. Nós estamos em um momento de 
pesquisa para encontrar algum outro estabilizante natural. 
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Hábitos Alimentares dos Estudantes do Ensino 
Médio Integrado no Câmpus Lajeado: um 
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Instituição: IFSUL - CAMPUS LAJEADO - Lajeado/RS 

Alimentação é um conjunto de hábitos que o homem utiliza, não só em função de sua saúde, mas 
como um elemento cultural, ou seja, que vai além das substâncias necessárias para a manutenção 
da vida. Atualmente, as pessoas passaram a consumir mais alimentos ricos em calorias, gorduras, 
açúcares livres e sal.  Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo alimentar inadequado 
e a inatividade física representam aspectos de risco  que  são responsáveis pela  maioria das  mortes 
por doenças crônicas não transmissíveis e grande parte das enfermidades que afligem a população.  
Considerando a Agenda 2030 das Nações Unidas, especificamente o 3° Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável, que é garantir vidas saudáveis e promover o bem-estar de todas as pessoas de todas 
as idades, este projeto foi idealizado. Assim, como forma de contribuir para a conscientização da 
vida saudável no ambiente escolar,  o  objetivo  inicial  do trabalho  foi  verificar  o tipo de  alimenta- 
ção e a existência de diagnósticos de hipertensão, diabetes e distúrbios alimentares nos estudantes 
do Ensino Médio Integrado (EMI) do IFSul Câmpus Lajeado. A metodologia utilizada foi estudos 
bibliográficos e uma pesquisa  qualiquantitativa  através  de  questionário  online  com  30  perguntas 
de caráter objetivo distribuído nos grupos oficiais das turmas, através de aplicativo de mensagem 
instantânea. Dos 299 estudantes do EMI, 162 (54,2%) responderam o questionário. A maior parte 
do grupo de respondentes (93,2%) têm entre 16 e 18 anos, sendo 54,9% do sexo feminino. Em rela - 
ção aos hábitos alimentares 89,5% tem alimentação onívora, 5,6% são ovolactovegetarianos, 3,1% 
excluem o consumo de carne vermelha e apenas  3  indivíduos  seguem  uma  alimentação  mais 
restrita (pescovegetariano, vegetariano restrita  e  lactovegetariano).  Em  termos  de  frequência 
75,3% fazem de 3 a 4 refeições ao dia (em ordem de prioridade, almoço, jantar, lanche da tarde 
e café da manhã). O consumo de frutas, leite, carne e ovos aparece em destaque,  alimentos 
congelados fazem parte da dieta semanal e  Fast  Food  são  consumidos  por  50,3%  dos 
entrevistados algumas vezes ao mês. Os dados de saúde indicam que não há casos de hipertensão 
diagnosticados, porém há sete casos de diabetes. Os transtornos  de  humor  diagnosticados  por 
médico perpassam 21%, com destaque para ansiedade e depressão. Ainda há 14 estudantes com 
alergia alimentar e oito sofrem de distúrbio alimentar. A análise dos dados permite indicar que os 
estudantes do EMI  do  IFSul  Câmpus  Lajeado,  aparentemente,  possuem  uma  alimentação 
saudável, com  poucos  casos de doenças relacionados à  alimentação. Porém, a  própria  consciência 
da enfermidade, alergia e intolerância  evidenciam a necessidade de um cuidado com a alimentação 
para a manutenção da saúde. 
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Na contemporaneidade, as perspectivas educacionais passaram a abranger a  utilização  de 
diferentes ferramentas pedagógicas, em especial os jogos, com o intuito de melhorar a qualidade 
do ensino e fortalecer o processo de aprendizagem. O Ensino de Ciências necessita do desenvolvi - 
mento de estratégias criativas, que sejam atrativas e que possam  compreender as  complexidades 
desta área de conhecimento.  Como  opção didático-metodológica, a aplicação  de atividades lúdicas 
traz bons resultados cognitivos, sendo que o desenvolvimento pessoal e os processos de socialização  
são facilitados, assim como a comunicação, a expressão e a construção individual e con- junta do 
conhecimento. O objetivo foi desenvolver um jogo pedagógico sobre a temática Biomas para ser 
utilizado no Ensino Fundamental (EF). A metodologia para  a  criação  do  “Jogo  dos  Biomas” 
perpassou pelas etapas: (a) estudo do tema biomas; (b) identificação de temas transversais; (c) 
estudo de jogos de tabuleiro que  pudessem  ser  adaptados;  (d)  criação,  confecção  dos 
componentes do jogo (cartas, lendas,  passagens  aéreas,  ilustrações  e  imagens  dos  ambientes, 
flora e fauna dos respectivos biomas e prendas)  e seleção de  vídeos ilustrativos  sobre a  temática 
para a etapa “Viagem ao Bioma”; (e) elaboração das regras do jogo. Os materiais foram criados 
utilizando-sea ferramenta  Canva para a criação  das artes dos componentes, impressora  colorida,  
papel sulfite e plastificadora. Assim, como produto do  trabalho  está  o  “Jogo  dos  Biomas”, 
constituído por 220 componentes, inspirado nas regras  do  jogo  “Pizzaria  Maluca”.  O  jogo  foi 
testado a partir de um Plano de Aula organizado para  o  EF e  consistiu  de: (a)  Realização  de 
trabalho de pesquisa sobre características dos  Biomas; (b)  Aula  expositiva  e  dialogada  sobre  o 
tema com o auxílio do livro didático; (c) Divisão da turma em cinco equipes considerado os biomas 
brasileiros; (d) Preenchimento da ficha de identificação (nome dos integrantes e da equipe, mascote 
e suas características positivas e negativas e grito de guerra); (e) Momento de jogar o jogo; (f) 
Avaliação a partir de  uma  produção textual.  A partir dos textos  dos estudantes se  percebeu, pelo 
tipo de vocabulário e pelas classificações, que o jogo foi importante para  o  processo  de 
aprendizagem. Dentre os termos mais citados estão: “legal”, “interessante”, “gostei”,  “aprendi”, 
“chato”, “azar” e “divertido”. Com base no relato dos professores, os estudantes se mostraram 
interessados e motivados durante todo o jogo, sendo o momento importante não somente para 
exercitar, como para ampliar os conhecimentos de uma  forma  lúdica  sobre  a  composição  dos 
biomas e do folclore  brasileiro, como escrito pelos professores: “...ficaram  instigados e  empolgados  
em discutir as informações presentes nas cartinhas”; “...tiveram integração dentro do grupo para 
discutir as informações  e  responder de  forma  correta”; e  “...as crianças amaram, a  jogabilidade 
ficou muito boa e eles se envolveram em toda  a  proposta…”.  A  próxima  ação  será  a 
disponibilização do “Jogo dos Biomas”  para  professores,  pois  o  fornecimento  de  material 
pedagógico lúdico é uma forma de contribuir para o processo do letramento científico e ampliar o  
encantamento pelas ciências nos estudantes do município. 
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A conservação de espécies de felídeos ameaçadas de extinção tem recebido importantes 
contribuições de pesquisas envolvendo reprodução assistida.  Tais  técnicas  têm  grande  potencial, 
mas demandam um conhecimento detalhado  da  biologia  reprodutiva,  devendo  ser  adaptadas  a 
cada espécie, considerando suas particularidades. A microbiota do sistema urogenital possui 
reconhecida influência sobre a biologia reprodutiva humana, contudo, nenhum estudo descreveu a 
micro- biota de felídeos até o presente. Frente a isso, objetivou-se detectar e verificar o perfil 
microbiano de lavado uretral de um macho da espécie Puma concolor. O animal possuía 
aproximadamente 10 anos de idade, sendo proveniente da Associação  Mata  Ciliar,  Jundiaí  -SP 
(estudo aprovado no CEUA/UFPR n. 35/2020). O indivíduo foi anestesiado com injeção intramuscular  
com dexmedetomidina (0,005 mg/kg) e dextrocetamina (10 mg/kg). Em seguida, foi realizada a  
lavagem da uretra com solução salina (0,85% p/v), utilizando uma sonda do tipo Tom  cat em 
condições assépticas, sendo a amostra inoculada em caldo Brain Heart Infusion (BHI) e incubada 
overnight a 37 °C. Após verificação de crescimento bacteriano, uma alíquota de 1 mL foi congelada e 
enviada, sob refrigeração, para  a  realização  do  sequenciamento  de alto  desempenho (NGS), do 
gene 16S rRNA - região V3-V4, em um laboratório acreditado. O sequenciamento foi realizado pela 
plataforma Mi- Seq Sequencing System (Illumina). Posteriormente,  uma  segunda  alíquota  foi 
semeada em ágar nutriente e colônias puras tiveram o DNA  genômico extraído  usando o kit FastX 
(New Gene). Foi  realizada  reação  da  PCR  para  amplificação  do  16S  rRNA,  e  o  produto 
purificado, encaminhado aum laboratório de pesquisa para proceder o sequenciamento de Sanger. 
Os dados do NGS foram processados e a análise das sequências de DNA gerados pelo laboratório  
através de programas específicos de bioinformática, para anotação da classificação em cada nível  
taxonômico. Cada fragmento amplificado foi designado a  uma  unidade  taxonômica  operacional 
(OTU). Já os dados das sequências dos fragmentos de 16S rRNA do sequenciamento tradicional 
foram analisadas pelos au- tores através do software BLASTn para a comparação no GenBank e 
consequente identificação do microrganismo. No lavado de uretra foi detectado a presença de 
microrganismos após o enrique- cimento em caldo não-seletivo. A partir da análise metagenômica 
foi possível identificar três famílias bacterianas: Streptococcaceae, Enterobacteriaceae e 
Enterococcaceae. Ademais, dois gêneros foram  identificados,  sendo  eles  Enterococcus  e 
Lactococcus. A nível de espécie, foi identificada somente a bactéria Lactococcus lactis.  A espécie L.  
lactis é considerada uma bactéria ácido láctica (BAL), relatada na literatura como sendo benéfica e  
reportada inclusive em estudos de  uretra  humana.  No  sequenciamento  de  Sanger foi identificado 
um terceiro gênero, Proteus. A microbiota uretral  de P. concolor está  sendo relatada  pela  primeira 
vez e sua caracterização bacteriana contribui significativamente  para  o  conhecimento  sobre  a 
biologia reprodutiva da espécie. Tais dados possuem possíveis implicações na área de reprodução 
assistida, ampliando assim, as possibilidades de novas pesquisas com diferentes espécies, variação 
intraespecífica e estudos voltados para verificação da influência, positiva e/ou negativa, desses 
microrganismos na saúde reprodutiva. 
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Monitoria no Ensino Médio: Despertando Novos 
Olhares a uma Jornada Acadêmica Científica 

Autor(es): Jeferson Scheibler; Gabriel André Scheeren 

Orientador/a: Claudia    Wollmann    Carvalho 

Instituição: IFSUL - CAMPUS LAJEADO - Lajeado/RS 

Julgando a essência da educação como uma jornada e não um destino, torna-se fundamental 
incentivar diferentes técnicas de aprendizagem, a fim de despertar uma visão ampla dos conheci- 
mentos adquiridos, bem como fortalecer o  progresso,  jornada  e  a  permanência  estudantil. 
Intrínseco a isso, uma das primeiras propostas de  visão  à  uma  aprendizagem  contínua  e 
experiencial é de John Dewey e William Kilpatrick, permeando movimentos de uma nova era para o 
ensino, dando origem ao termo “aluno-pesquisador”.  Assim,  tendo  em  vista,  também,  que  os 
alunos não alcançarão os resultados  desejados  se  não  fizerem  um  progresso  adequado  durante 
sua jornada acadêmica, o Projeto de Ensino Monitoria em Ciências da Natureza e Matemática - 
Adaptado para APNP teve como objetivo principal  contribuir para  a  aprendizagem dos estudantes e 
sua permanência e êxito no IFSul Câmpus Lajeado, para além disso, despertar o interesse  pelas 
ciências da  natureza e  matemática.  Considerando que a  técnica de aprendizagem  por meio do 
ensino indireto, isto é, de aluno para aluno, constitui-se como uma exímia forma de fixação de 
conteúdos, um projeto de monitoria com tais  características, ainda  na  educação básica, promove, 
além da própria aquisição e apropriação de conhecimentos, uma notável maneira de  entender  o 
mundo por diferentes ângulos, despertando a curiosidade e a  essência  de  cada  estudante, 
permitindo, além do objetivo, fortalecer  seu  futuro  acadêmico  e  profissional.  Esta  iniciativa, 
também  auxilia  e incentiva  os estudantesa participarem de olimpíadas do conhecimento, testando 
suas habilidades e tornando-se  mais seguros no  desafio de  processos seletivos  futuros. Adaptado 
para uma  nova  realidade de  ensino, o  projeto constitui-se, principalmente, em encontros virtuais 
entre os estudantes e os monitores, previamente selecionados. Geralmente, os conteúdos a serem 
abordados perpassam desde aqueles do primeiro ao terceiro ano do ensino médio,  de  Física  e 
Química. Previamente ao momento síncrono, definidos conforme a demanda e disponibilidade dos 
interessados, os monitores fazem a análise dasdúvidas e se preparam para a revisão da temática a 
ser abordada, tanto via Google Meet quanto demais canais de comunicação. As  atividades 
desenvolvidas partiram, também, para a elabora- ção e estruturação de materiais de apoio aos 
estudantes, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA Moodle, visando uma 
linguagem mais próxima, na busca da consolidação do aprendizado de temas e assuntos que eles  
apresentam certa dificuldade e dúvidas na total compreensão. Além disso, a ações dos monitores  
abrangem também a construção de um canal para fins acadêmicos nas  redes  sociais,  com  a 
finalidade de  ampliar as possibilidades  de  aprendizagem; e, o  desenvolvimento de dois e-Books, 
Física e Química, com experimentos práticos registrados em vídeo, bem como a  explicação  do 
conteúdo pertinente, propiciando um ensino-aprendizagem mais dinâmico e espontâneo por parte 
dos indivíduos envolvidos. Por fim, o projeto de monitoria em química e física tem um papel 
fundamental e significativo para aprendizagem uma vez que, o letramento científico apoia novas 
técnicas de ensino, bem como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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Sistema de Auxílio no Diagnóstico de 
Calcificações Mamárias Utilizando Inteligência 

Artificial 
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Orientador/a: Augusto Bemfica Mombach 

Instituição: Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - Novo Hamburgo/RS 

 
Segundo a OMS, em 2020, foram diagnosticados mais de 2,2 milhões de casos de câncer de mama 

no mundo. No Brasil, foi a principal causa de morte na população feminina quando se trata de câncer. 
A estratégia de diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio de apresentação do câncer. 

Conforme as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama,a mamografia é o único exame 
cuja aplicação em programas de rastreamento apresenta eficácia na redução da mortalidade pela 

patologia. As calcificações são anomalias acelulares que podem ser identificadas nas mamografias 
e tem capacidade ser associadas a casos de câncer. Metade das biópsias realizadas são em função 

de calcificações, e entre essas, cerca de 35% representam casos malignos. Estes casos são de difícil 

diagnóstico, e, em caso de incerteza, o risco pode variar de 2% a 95%, sendo  recomendada  a 
realização de uma biópsia para um diagnóstico preciso, o que pode serum transtorno aos pacientes. 

Considerando estes fatos, foi desenvolvido uma ferramenta de auxílioao  diagnóstico, utilizando  uma 
rede neural convolucional, que procura classificar casos benignos e malignos  de  calcificações 

através de imagens de mamografia, ajudando o parecer do médico mastologista sobre o caso e à 

paciente a ter uma melhor perspectiva para decidir sobre  a  realizaçãoda biópsia. Foram realizados 
testes com  diversas redes neurais convolucionais pré-treinadas, foram  elas DenseNet121, 

ResNet152V2, InceptionResNetV2, MobileNetV2, DenseNet169, onde foram variadas a quantidade de 
neurônios e suas camadas, para dimensioná-las da melhor forma possível. Para essas redes 

aprenderem a reconhecer os casos de calcificações o banco de dados utilizado foi Digital Database 

for Screening Mammography, nele havia 1147 casos de calcificação, os quais passaram por um pré- 
processamento e métodos de augmentation. Após uma conversa com um médico especialista na área 

de mastologia, Dr. Damásio Trindade, foi dada a indicação de adicionar informações como idade da 
paciente e densidade da mama, pois estas informações também são muito relevantes para um pré- 

diagnóstico do caso. Encontrando estas informações de cada caso no nosso banco de dados foi 
implementado então uma API funcional, ela funciona com duas camadas de pro- cessamento, uma 

delas utilizada para ler e interpretar as informações da imagem da mamografia, eoutra camada para 

receber as informações que não faziam parte da imagem, como idade e densidade da mama. Ao 
fazer os testes e aprimorar as redes neurais dentro da API, foi inserido métodos de ensemble, que 

consistem em juntar mais de uma rede neural e atribuir um valor definitivo para ocaso a partir do 
resultado da maioria das redes. Com estes métodos então  os resultados  chegaram na  margem  de 

86% de acerto. O médico mastologista Dr. Damasio Trindade foi questionado sobre a utilidade de 

um sistema como este. Segundo ele, estes resultados já podem ser de muita utilidade para auxiliar 
no diagnóstico, principalmente em casos em que há indefinição de condutas. 
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SmartLab: Uso de Imagens Digitais Adquiridas 
com Câmeras de Smartphone em Análises 

Químicas 

Autor(es): Hanna Vitória de Oliveira Silva, Geovani Porto de Deus e Yasmin Kaline de Carvalho Silva 

Orientador/a: Raíssa Vanessa de Oliveira Silva 

Coorientador/a: Daniel Lucas Dantas de Freitas 
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Os recentes avanços tecnológicos na  área  de  processamento de  imagens possibilitaram  que a 
área de Química Analítica realizasse análises sofisticadas e  com  um  grande  volume  de  dados. 
Apesar disso, muitas dessas análises  químicas  não  são acessíveis para  instituições  de ensino  de 
nível básicoe médio, tendo em vista a infraestrutura e custos necessários para comportá -las. Dessa 
maneira, muitos alunos acabam não tendo contato com metodologias de ensino que fujam do 
tradicional ensino de ciências. Nesse contexto,  surge  a  possibilidade  de  empregar  análises 
eficientes, de baixo custo, acessíveis e com mínimo uso de reagentes. Diante disso, este trabalho 
visa mostrar a viabilidade e potencial do uso de imagens adquiridas com câmera de celular em 
diferentes experimentos científicos que podem ser aplicados, tanto no ensino interdisciplinar de 
Ciências, quanto na indústriae laboratórios. Com esse propósito, utilizou-se materiais de baixo custo, 
reutilizados e de fácil acesso na realização de dois experimentos, nos quais determinou-se adulterações 
em vinho e mediu-se valores de pH de soluções caseiras e tampão com uso de extrato de antocianina 
retirada do repolho roxo. Para isso, analisou-se os canais de cores RGB- HSV (sigla em inglês para 
Vermelho, Verde, Azul, Matiz, Saturação, Valor) no MatLab, usando técnicas quimiométricas e métodos 
de calibração multivariada como Mínimos  Quadrados  Parciais  (PLS),  Regressão  Linear  Múltipla 
(MLR). A análise dos resultadosse deu através do cálculo das Figuras de Mérito: CV BIAS, RMSE CV 
e R2 CV. Essas apresentaram resultados satisfatórios R² ≥ 0,97 para todos os experimentos, podendo  
observar a boa linearidade e capacidade de predição dos algoritmos PLS e MLR. Dessa maneira, 
conseguiu-se  mostrar o potencial do uso de imagens digitais na aquisição de dados, tanto para a 
análise química, quanto em metodologias no ensino de Química interdisciplinar. Para facilitar  a 
aplicação do método em sala de aula, fez-se um chatbot e o protótipo de  um  aplicativo  que 
automatiza a realização das análises e responde dúvidas dos usuários sobre o uso do aplicativo e 
conceitos de Química.   Assim, percebeu- se que a sua utilização apresenta vantagens como baixo 
custo, portabilidade e versatilidade, além do potencial de ser aplicada  no  monitoramento  de 
alimentos, análises forenses e ambientais. 
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A Composição Musical como Ferramenta de 
Valorização da Vida 

Autor(es): Melissa Beatriz Kist e Raíssa Camille Juchem 
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Instituição: IFSUL - CAMPUS VENANCIO AIRES - Venâncio Aires/RS 

A depressão e suas consequências têm gerado muita preocupação em nível  nacional  e 
internacional. No campus de origem deste estudo, por exemplo, observou-se uma crescente 
manifestação de problemas enfrentados pelos estudantes, tais como depressão, tristeza profunda, crise 
de ansiedade, automutilação e tentativa de suicídio. Diante dessa realidade, questionou-se o papel 
da escola em amenizar esse sofrimento e prevenir tais fatalidades. Para compreender o que leva 
os jovens a agir assim, é importante conhecer as características dessa fase, marcada por muitas 
transformações biológicas e emocionais, pela busca de autenticidade e de construção de identidade.  
Nessa busca, o envolvimento com a música é uma questão relevante, pois esta arte está estritamente 
vinculada às emoções e atitudes dos jovens. Na área de psicologia, há estudos que relacionam música 
e comportamento juvenil, relação esta que pode ser boa ou prejudicial. Já a área da musicoterapia 
defende o uso da música de forma  benéfica,  destacando-se a importância da expressão através de 
sons e palavras. Entende-se, assim, a necessidade conhecer, a partir da expressão dos próprios jovens, 
quais fatores os levam a possíveis enfermidades e como amenizá-las, tendo a música como principal 
aliada, por seu potencial expressivo. Esta pesquisa tem  como objetivo compreender as possibilidades  
da composição musical como ferramenta de valorização da vida. A fundamentação teórica baseia-se em 
três áreas: música, psicologia e musicoterapia. Estas oferecem estudos que tratam da influência da 
música nas emoções e no comportamento dos jovens. A metodologia adotada foi o estudo de caso 
qualitativo. Foram realizados encontros virtuais em que os participantes trocaram ideias, mediados por 
outros jovens, sobre os efeitos da música em seu estado emocional. Nesses encontros, foram propostas  
atividades musicais e diálogos para abordar assuntos como: vida, angústia, tristeza, prazer, alegria,  
medo, sonhos, entre outros. A coleta de dados foi realizada através de observações, gravações das 
conversas e das composições e um grupo focal para aprofundar a compreensão. Os dados foram 
organizados em três categorias de análise e os resultados encontrados apontam que: 1) a música pode 
ajudar os jovens a superar momentos difíceis, por seus benefícios e pelas vivências pessoais 
relacionadas a ela; 2) conversar sobre música contribui para que os jovens se expressem, mas ainda 
são poucos os espaços para dialogar e compartilhar suas experiências; 3) a composição pode ser uma 
ferramenta de expressão valiosa, porém, existem as outras formas de vivência musical, como tocar 
e ouvir, que apresentam um acesso mais facilitado. Com esta pesquisa, pretende-se contribuir para 
a existência de práticas mais saudáveis de consumo musical, para uma vida mais consciente, dando 
chance aos jovens de viverem com intensidade esse momento, mas sem depreciação de si mesmos. 
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A Superficialidade da Vida Humana: Um Estudo 
a Partir dos Conceitos de Amor 
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Orientador/a: Itamar Luís Hammes 
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Quando se estuda o Amor, ou História do Amor, entende-se que ele não possui um único 
significado, pois os sentidos e entendimentos dados a ele variam de acordo com  o contexto ao 
qual os indivíduos estão inseridos. Dito isso, estudar as relações na contemporaneidade é de 
extrema importância, já que cada vez mais o contexto ao qual elas estão inseridas é o contexto 
tecnológico. Se com o início da era tecnológica as relações interpessoais já  entraram  em  crise, 
imagine no futuro, quando a tecnologia será mais do que nunca, um pilar fundamental em todos 
os setores da vida humana. Devido isso, o presente projeto tem como objetivo refletir sobre a 
superficialidade da vida humana a partir dos significados dos conceitos de amor, bem como as  
contribuições da tecnologia na superficialidade das relações. Por isso, realizou-se uma pesquisa 
quantiqualitativa acerca de diversas questões voltadas ao Amor, onde segundo as contribuições de 
Platão e Aristóteles, fez-se uma análise da conjuntura contemporânea a partir das interpretações 
de Bauman, Amor Líquido e Modernidade Líquida, em comparativo aos conceitos Philia, Philautia, 
Eros, Luduse Ágape. A partir dessas investigações, percebeu-se que a ideia de Bauman de que a 
tecnologia está inserida dentro das relações tornando-as frágeis e superficiais, que pode ser 
fundamentada e visualizada, já que cerca 43,3% dos entrevistados na pesquisa apontaram ter 
conhecido seus parceiros através das mídias sociais, seja elas redes sociais ou aplicativos de 
relacionamento. Além disso ao analisarmos as questões envolvendo as percepções que os 
entrevistados têm sobre o amor e sobre as características das relações de nossa sociedade, 
percebeu-se que cerca de 66%, 55,2% e 64,9% respectivamente acham que questões como 
empatia, respeito e tolerância encontram-se total ou parcialmente em falta em nossa sociedade. 
Assim como 48,5% e 42,2% dos entrevistados respectivamente, creem que características como 
narcisismo e o individualismo encontram-se de forma total ou parcialmente presentes em nossas 
relações. Assim, ao refletir-se sobre o conceito “amor” foi possível perceber que este, sofreu 
diferentes mudanças ao longo do tempo, visto que os conceitos estudados, são oriundos dos 
primórdios da filosofia. Conclui-se então, a partir disso, que se faz necessário, uma reflexão no 
contexto das relações pós-modernas, visto que, cada vez maisa tecnologia está aumentando e se 
desenvolvendo rapidamente, e na mesma velocidade, adentrando dentro das questões voltadas ao 
ser humano, suas relações e interações sociais. Por isso, torna-se extremamente importante uma 
conscientização por parte dos indivíduos sobre o assunto, para que no futuro, possamos viver em 
um mundo onde o ser humano seja realmente humano. 
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Agência de Vocação Educacional 
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Estamos vivendo em uma época de incertezas, onde o futuro é uma fase da nossa vida que é 
afetado diretamente por nossas escolhas atuais, como a nossa carreira profissional. Em conjunto 
notamos que há ainda uma excessiva quantidade de indivíduos incertos e compreendemos que é 
difícil a escolha de uma profissão para a vi toda e sempre ficará aquela dúvida “essa é realmente a  
decisão certa?”. Ter que tomar a decisão é algo assustador para alguns e  perturbador para  outros, 
com base na pesquisa que realizamos, 36,4% acredita que a indecisão ainda é o maior empecilho 
para a decisão de sua carreira profissional. A AV Educacional será uma auxiliadora para os futuros  
profissionais do mundo do trabalho. Mix de Marketing da Agência: PRODUTO: Nosso produto é 
intangível, pois nós prestaríamos nosso serviço para auxiliar e orientar nossos clientes na escolha 
da sua carreira profissional. PREÇO: Nossos valores variam conforme os tipos de pacotes e seus 
benefícios. PRAÇA: Terá como contratar nossos serviços no nosso Instagram, site ou sede (no começo 
só no RS e com o crescimento gradativamente iriamos expandir para todo o Brasil) PROMOÇÃO: 
Nas redes sociais (Instagram, TikTok etc.) Dia do Consumidor, Black Friday, Dia do Estudante e 
outras datas comemorativas com descontos nos pacotes.  PROMOÇÕES: Experimentação gratuita: 
O nosso serviço já iria começar com a experimentação gratuita para o cliente já ir se acostumando 
com o nosso serviço. Recompensas por preferência: Se o cliente recomendar nosso serviço  para 
alguém utilizar, os dois ganham  30%  de  desconto. Cupons: Só  acompanhar nossas  redes  sociais 
que sempre rola cupons de descontos de 15% a 20% off. TÉCNICAS DE PROPAGANDA; Testemunho:  
queremos fazer parcerias com studygrans/studytubers sejam influenciadores grandes  ou  pequenos 
para incentivar ainda mais os estudantes além de fazer parcerias com os cursinhos de pré-vestibular. 
Pessoas simples: queremos que com essa técnica mostrar que com o nosso serviço podemos mudar e 
ajudar a vida de vários estudantes e mostrar para eles que eles têm apoio na decisão deles.  Desenho 
do comportamento dos nossos consumidores: A nossa agência oferece serviços que é direcionado 
aos estudantes (que já se formaram ou não), mas também pode ser direcionado a todos os públicos 
que ainda não sabem o que cursar, porque sabemos que nunca é tarde para cursar algo que a pessoa  
sempre gostou, mas estava com medo de arriscar ou algo que descobriu com o nosso serviço. 
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Desde os primórdios da democracia, ainda na Atenas  Antiga,  a  utilização  de  argumentos 
inválidos, as falácias, se mostra recorrente  na  esfera  política.  Com  o  intuito  de  convencer, esse 
tipo de argumentação, assim como uso de recursos de linguagem, é amplamente empregado em 
debates políticos até os dias de hoje. Nesse sentido, é de suma importância entender e identificar 
tal uso impróprio da linguagem  para  que  seja  possível  se  proteger de  discursos  manipulatórios, 
pois é combase nas falas dos candidatos que são feitas escolhas de representantes políticos. Visto que  
estamos próximos às eleições presidenciais de 2022, ter consciência dos elementos de discurso de 
candidatos e candidatas se torna imprescindível para que situações como a  supracitada  sejam 
evitadas, sendoisso o que justifica a  pesquisa.  O presente trabalho  tem como objetivos entender o  
que são falácias,quais são os seus tipos e, principalmente, compreender como acontece o seu uso na 
política brasileira. O projeto adotou como metodologia  a realização  de reuniões  online  quinzenais 
onde  as autoras e o orientador discutiram os melhores caminhos para abordar o assunto do projeto 
com base em materiais disponibilizados pelo orientador. Foram assistidos debates da última eleição 
presidencial e,  dentro desses, optou-se por analisar as falas do candidato Cabo Daciolo no terceiro 
bloco do primeiro debate de presidenciáveis em 2018. Então, novas reuniões no formato remoto 
seguiram-se para discutir as análises produzidas pelas autoras. O  primeiro  resultado  do  projeto  é 
que argumentos são conjuntos de frases, nos quais uma afirmação como conclusão e outras como as  
razões que a sustentam, as premissas. Nos argumentos válidos a verdade da conclusão é resultado 
(função) da verdade das premissas. O mesmo não ocorre nos argumentos  inválidos,  também 
chamados de” falácias.”, que são argumentos que não extraem corretamente suas conclusões. Há 
falácias formais (problemas na estrutura do argumento)  e  informais  (problemas  relativos  ao 
conteúdo das frases). Neste trabalho, esses tipos de falácias foram consideradas conjuntamente com 
recursos de discurso, como apelo a emoção e perguntas capciosas, com o objetivo de identificar 
tentativas de convencimento maliciosas. Com a análise do trecho do debate citado, além da 
compreensão de como esses recursos são utilizados na  prática  política,  obteve-se  também  uma 
gama de exemplos de tipos de falácias. Uma delas, recorrente  no  discurso  do  candidato  Cabo 
Daciolo é a falácia do “Apelo à autoridade”, que faz referência a algum tipo de pessoa ou entidade  
considerada importante – no caso, Jesus  Cristo  – como forma de fundamentar afirmações sem que 
haja conexão com o assunto discutido, por exemplo: “... porque a nação brasileira, no nosso governo,  
vai ficar entre a 1ª economia mundial, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo.” Por fim, após  
identificar as falácias utilizadas pelo candidato,pudemos constatar que não  somente  ele,  mas  todos os 
outros participantes, também utilizaram falácias em diversos momentos em suas articulações. Conclui-
se, dessa forma, que falácias ainda são um importante, e recorrente, instrumento de convencimento 
incorporado em discursos políticos. 
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Autonominas: o Desafio de Refletir sobre a 
Mulher na Sociedade 

Autor(es): Jhenniffer Luana Mattje Rossi e Anita Regina Kerber Diniz 

Orientador/a: Ana Maria Geller 

Coorientador/a: Claudia Wollmann Carvalho e Mariana Ziemer de Almeida Tuchtenhagen 

Instituição: IFSUL - CAMPUS LAJEADO - Lajeado/RS 

Atualmente, há uma preocupação na sociedade em discutir, promover e ampliar a participação 
feminina nas áreas das ciências exatas (Engenharia, Tecnologia, Matemática e Ciências), cargos de 
liderança e chefia em instituições públicas e privadas, havendo inclusive  fomento  na  legislação 
eleitoral para  aumentar a representatividade  das mulheres na  política.  A  análise  dos ingressantes 
nos cursos técnicos integrados no IFSul câmpus Lajeado, via SUAP, indicou a participação média 
de 22,8% e 68,9% de meninas nos cursos de Automação  Industrial  e  Administração, 
respectivamente. Com  base  nestes dados, estudantes do curso de  Automação e  professores das 
áreas deexatas iniciaram a ação de conscientização “Autonominas: refletindo sobre a autonomia 
feminina na sociedade”. Ao todo já foram realizados 11 encontros, sendo que os 3 primeiros, em 
2020, foram organizados a  partir  de  uma apresentação  tipo power point.  Já  na  edição de  2021 
(até agora 8 encontros) optou-se pela participação de uma ou duas convidadas ligadas ao tema 
selecionado, visando aumentar a profundidade dos debates e cativar a atenção dos ouvintes. Os 
encontros acontecem de forma virtual via google meet, com periodicidade mensal e com 
aproximadamente 90 minutos de duração.  Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi investigar e 
avaliar os motivos pelos quais existe  uma  baixa  participação  nos  encontros  promovidos  pelo 
projeto. A metodologia utilizada foi um questionário on-line constituído de nove questões fechadas 
disponibilizado nos grupos das turmas e dos servidores do Câmpus Lajeado através de aplicativos 
de mensagens instantâneas. Em termos de aspectos éticos, foram preservadas as identidades dos 
respondentes, bem como as opiniões recolhidas sendo  a  participação  opcional.  Os  resultados 
refletem a opinião de  79 respondentes dos quais 83,5%  são estudantes na  faixa  etária  dos 16 aos 
19 anos. Quando questionados sobre o conhecimento do projeto, 41,8% relataram não conhecer e  
nunca terem participado. Por outro lado, 58,2% conhecem o projeto, mas apenas 15,2%  já 
participaram dos encontros. Dos respondentes que conhecem o projeto  (43%),  justificam  sua 
ausência por estarem ocupados no horário (85,3%). Considerando apenas as opiniões  dos 
respondentes que já frequentaram o projeto (n=12), o maior empecilho para a frequência no evento 
(58,3%) está na falta de um mecanismo de lembrete da atividade, sendo indicado a  utilização  do e-
mail para este fim. Os formatos que mais agradam para os encontros são a conversa informal (46,8%) 
ou o bate-papo com a  presença  de  convidados (39,2%),  evidenciando  que  o  público deseja 
interagir com a temática proposta, com o tempo máximo de 60 minutos (74,7%). A disponibilidade das 
gravações dos encontros em alguma plataformaé relevante  para  apenas  26,6% dos respondentes. 
Das respostas obtidas, 55,7% acreditam que o projeto é uma oportunidade de discussão da sociedade, 
não estando vinculado ao gênero, porém a  baixa  participação  está relacionada à saturação e ao 
cansaço das atividades síncronas virtuais decorrentes do momento pandêmico. De uma forma geral, 
acredita-se que haja motivação da comunidade acadêmica para o desenvolvimento de ações 
relacionadas às questões de gênero que envolvem  nossa  sociedade, estando a participação atrelada 
à forma e duração da atividade. 
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Contexto da Saúde à Luz dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável: um Estudo Sobre 
os Polos Regionais Lajeado e Santa Cruz do Sul 

Autor(es): Franciele Taís Willig e Carolina Kipper Tag 

Orientador/a: Eduardo Carissimi 

Instituição: IFSUL - CAMPUS LAJEADO - Lajeado/RS 

O tema desenvolvimento  sustentável  vem  sendo  gradativamente  e  insuficientemente 
disseminado junto á sociedade brasileira nos últimos anos.  Consiste  no  atendimento  das 
necessidades da sociedade contemporânea de modo a  preservar os  recursos naturais e  possibilitar 
que as gerações futuras também consigam atender às suas demandas. É um compromisso que a 
sociedade presente precisa considerar em suas ações evitando impactar negativamente as gerações 
futuras. Com essa preocupação a Organização das Nações Unidas tem promovido no Século XXI  
agendas focadas no desenvolvimento social, econômico e ambiental, a exemplo dos Objetivos de  
Desenvolvimento Sus- tentável (ODS), que consistem em  metas  estabelecidas  pela  ONU,  pelos 
países signatários e seus respectivos entes (estados, províncias, regiões, municípios), a serem 
implementadas até 2030, constituindo a Agenda 2030, ou seja, o momento de ação global e também 
local em áreas fundamentaispara a humanidade: o planeta, as pessoas, a prosperidade, a paz e as 
parcerias. Entretanto, cerca de metade da população brasileira não sabe do que se tratam os ODS 
e a Agenda 2030. Evidente- mente, estes desafios se tornam responsabilidade também dos entes 
de cada país, se distribuindo  às diversas escalas territoriais, sobretudo naquelas onde as pessoas 
vivem, que são os municípios. Estes  representam,  segundo  Endlich  “...  a  institucionalização 
territorial da escala local”. Llorens defende que  os ODS consistam em  objetivos e metas específicas 
que envolvam os atores locais de cada território de um país. Assim, as ações em nível local são 
imprescindíveis para tornar a Agenda 2030 um esforço exequível, viável e passível de engendrar 
resultados que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Neste contexto propomos um estudo 
comparativo entre os principais polos regionais dos Vales do Taquari e Rio Pardo, respectivamente, 
com base em seus indicadores de desenvolvimento sustentável à luz dos ODS, especialmente ao ODS 
3 Saúde e Bem-estar, que visa assegurar uma vida  saudável  e  promover  o bem-estar  para  todos, 
em todas as idades. Portanto, questionamos: quais são os índices de desenvolvimento sustentável 
relacionados a área da Saúde de Lajeado e Santa Cruz do Sul? Quais são os indicadores que informam 
estes índices? O objetivo da presente investigação consiste em analisar as metas e comparar os 
indicadores de desenvolvimentosustentável do ODS 3 - Saúde e bem estar dos municípios de Lajeado 
e Santa Cruz do Sul. Justifica-se essa pesquisa em função da relevância social do tema, do baixo 
índice de conhecimento desta política por parte da população, o que demanda a urgência em sua 
disseminação, divulgação e análise, e da utilização dos ODS e de suas ações na análise do 
desenvolvimento social, com ênfase na área da saúde dos principais polos regionais dos Vales do 
Taquari e Rio Pardo. De cunho qualitativo e exploratório, essa investigação pretende relacionar o ODS 
3 e o panorama dos municípios de Lajeado e Santa Cruz do Sul a partir de levantamento bibliográfico e  
pesquisa em dados secundários constantes nos portais de dados e indicadores de desenvolvimento 
sustentável sobre os municípios em estudoe que  sirvam  de  subsídios  para  atrelar  estes  contextos 
às metas presentes na política dos ODS. 
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Culturas Juvenis: Trajetos e Projetos de Jovens 
Alunos do IFSUL em Tempos de Pandemia 

Autor(es): Lívia Ribeiro Lima, Enri Medeiros Freitas e Bárbara Lopes Nobre de Souza 

Orientador/a: Daniela Medeiros de Azevedo Prates 

Coorientador/a: Eduardo Martinelli Leal 

Instituição: IFSUL - CAMPUS CHARQUEADAS - Charqueadas/RS 

O projeto assume como temática a análise sobre culturas juvenis contemporâneas, apresentando 
como foco de investigação as diferentes condições que perpassam o cotidiano dos jovens e sobre as 
quais se (re)criam trajetos e projetos de vida imbricados a marcadores sociais da diferença, como 
classe, etnia, gênero, deficiência, lugar em que vivem, etc. A pesquisa  objetiva  investigar  as 
trajetórias biográficas e escolares de jovens-alunos ingressos e egressos  nos  cursos  técnico- 
integrados do Instituto Federal de Educação, Ciência  e  Tecnologia  Sul-rio-grandense  (IFSul)  - 
campus Charqueadas. Neste momento, propõe como problema reconhecer quais os sentidos atribuídos 
à condição juvenil e às experiências que os perpassam em suas relações aos espaços escolares e seus 
interstícios, especialmente a partir de (re)configurações impostas a trajetos e projetos de vida com 
a pandemia do Novo Coronavírus.  Tal  empreendimento  assume  como  postura  teórico - 
metodológica formas de aproximação às narrativas e experiências juvenis, ancorando-se  nos 
referenciais de importantes juvenólogos como: José  Machado  Pais,  Carles  Feixa,  Paula  Sibilia, 
Marília Spósito, Luís Antônio Groppo, Juarez Dayrell, Ana Karina Brenner, Paulo Carrano, entre outros. 
Sendo assim, para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente buscou-se reconhecer o perfil de 
jovens-alunos ingressos nos cursos técnicos integrados de Informática  e  Mecatrônica  no  ano  de 
2019, bem como dos egressos dos últimos cinco anos, mediante ao desenvolvimento e a aplicação de 
questionários. Nesta etapa, a pesquisa contou ainda com observações participantes junto a jovens nos  
espaços escolares e interstícios, antes da pandemia, permitindo aproximação às suas narrativas e 
reconhecimento das formas de ocupação dos espaços escolares. A aplicação dos questionários 
compreendeu 98 respostas dos ingressos no início do ano letivo de 2019 - antes da pandemia - e 31 
ingressos ao final do ano letivo em 2021 - no contexto de pandemia -, bem como 79 respostas dos 
alunos egressos. A partir desse instrumento, analisou-se perfis de ingressos e egressos, subsídio 
para a seleção de diferentes perfis pararealização de entrevistas semiestruturadas, as quais estão em 
processo de aplicação e buscam aprofundar  o  reconhecimento  das  trajetórias  biográficas  e 
escolares, bem como os sentidos atribuídos a condição juvenil e a escola. As análises de dados 
permitem inferir que as reconfigurações nas formas de ocupar (ou não) os espaços escolares e nas 
relações de sociabilidades presentes com a pandemia produzem não apenas diferentes sentidos e 
experimentações dos jovens-alunos, mas ainda desiguais condições em que não estão  isentos 
processos de exclusão. Assim, é mister considerar  outras condições imbricadas a  trajetória  biográfica  
e escolar, sentidos atribuídos à instituição e aspectos ligados à pertencimento e socialização que 
podem ser reconhecidas em situações como reprovação, desistência e evasão escolar, mas ainda em 
outras formas (re)configuradas com a pandemia, como a própria invisibilidade desses  sujeitos. 
Portanto, entende-se que a pesquisa assume relevância sobremaneira diante de questões que vêm 
sendo debatidas na instituição, de imediato, torna-se fundamental reunir esforços para buscar 
compreender  e desenvolver ações  frente a este momento de incertezas e  (re)configurações impostas 
a partir da pandemia, visando reduzir exacerbação das desigualdades já presentes e com vistas a 
garantia de condições seguras e igualitárias de educação aos jovens-alunos. 
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Ditadura Militar no Brasil: O Assassinato de 
Edson Luís e a Passeata dos Cem Mil 

Autor(es): Frederico Dill Maciel 

Orientador/a: Charles Sidarta Machado Domingos 

Instituição: IFSUL - CAMPUS CHARQUEADAS - Charqueadas/RS 

Nossa pesquisa trata da Ditadura  militar no  Brasil. O  tema  foi  escolhido  com a  finalidade  de 
pro- ver a conscientização sobre dois fatos que ocorreram no ano  de  1968  durante  um  estado 
político que consolidou, com repercussões de violência e agressividade, um período contra uma 
população à procura de seus direitos como cidadãos: o assassinato de Edson Luís de Lima Souto e 
a Passeatados Cem Mil. Ademais, nosso objetivo geral é, em análise, compreender de que forma a 
imprensa  brasileira  retratou os fatos ocorridos, e  como  objetivo  específico  queremos analisar como  
a sociedade da época reagia ao estado político do eminente  período  e  perceber  se  as  ações 
tomadas tanto pela sociedade, quanto pela administração política autoritária, foram justas ou 
insensatas. Em termos metodológicos, nosso trabalho está fundamentado no estudo de  periódicos 
como fonte primária  e  bibliografias  históricas  como  fonte  secundária.  Iniciamos  realizando  a 
leitura das fontes secundárias de pesquisa: MACIEL (2003); PESAVENTO (2003); TAVARES (1998);  
VENTURA (1988); WASSERMAN (2004); KOCH (2008) e BAUER (2008), 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 (RJ) e Jornal do Brasil (RJ) publicados entre os dias 29 
de março e 27 de junho de 1968, sendo a primeira data o dia da  primeira  matéria  sobre  o 
assassinato do estudante e a última data o dia da última matéria apresentada sobre a passeata 
realizada em protesto às ações dos militares. Concluímos que  imprensa  brasileira  da  época,  em 
geral, relatou de forma legítima as informações sobre  a  realidade  dos  acontecimentos.  Ela  foi 
muitas vezes detalhista, direta e cativante ao público. As matérias eram bem  justificadas  e 
estruturadas em base de entrevistas com estudantes, artistas, políticos, generais, policiais e  a 
sociedade em geral. Além disto, é adequado afirmar que nossos objetivos de: compreender a 
metodologia da imprensa; analisar a repercussão; constatar tais manchetes e analisar o momento 
histórico no qual o país passava foram concluídos.  Em  questão aos acontecimentos de que se trata 
esta pesquisa, compreendemos, que as ações to- madas pelos militares presentes  na  hora  do 
atentado  no restaurante Calabouço foram incoerentes,insensatas e injustas, o que levou o povo a  
tentar intervir neste governo opressor. Embora esses movimentos não tenham sido  capazes de 
derrubar o governo naquele ano, eles serviram como basepara uma estrutura resistente para uma 
nação democrática, onde esta nação só se faria presente e mostraria sua capacidade  no fim  da 
ditadura militar, mais especificamente no ano de 1985. 
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Espaço Maker no IFSul - Câmpus Sapiranga 

Autor(es): Gustavo Schmitz Weber 

Orientador/a: Marta Helena Blank Tessmann 

Coorientador/a: Cristiano Linck 

Instituição: IFSUL - CAMPUS SAPIRANGA - Sapiranga/RS 

Estamos em  um  momento de transição da  sociedade industrial e do  conhecimento. É  necessário 
o desenvolvimento da autonomia e pensamento crítico dos estudantes.  Para isso propomos esse 
projeto de inovação tecnológica na  educação  que  visa  atender  estudantes,  servidores  e 
comunidade em geral do Câmpus Sapiranga com a criação de um espaço maker no qual, sempre 
com auxílio do estudante bolsista, pessoas poderão criar soluções próprias para  resolução  de 
problemas que podem estar relacionados às  disciplinas dos  cursos ofertados  no  câmpus  ou  não. 
Esse projeto tem como base no seu referencial teórico as metodologias ativas  prescritas  por 
Gastardelli, e o  movimento  maker conforme  prescrito por autores  como  Silveira.  As metodologias 
ati- vas podem ser consideradas uma boa alternativa e são aqui apontadas como importantes para 
quea aprendizagem se torne significativa. De acordo com Gastardelli, “o conceito de  metodologias 
ativas se define como um processo interativo de  conhecimento,  análise,  estudos,  pesquisas e 
decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema”. O 
movimento maker, sustentável na medida que incentiva o reaproveitamento do que já tem  a 
disposição, é uma extensão tecnológica da cultura do “Faça você mesmo”, que estimula as pessoas  
comuns a construírem, modificarem, consertarem  e  fabricarem  os  próprios  objetos,  com  as 
próprias mãos. De acordo com Silveira isso gera uma mudança na forma de pensar. Para  a 
consolidação desse projeto de pesquisa, com viés de inovação tecnológica, algumas questões 
metodológicas sãofundamentais, entre elas é claro, a abertura do câmpus Sapiranga para uso dos 
alunos e comunidade local. O câmpus sapiranga está sem atividades presenciais com alunos desde 
março de 2020, por causa da pandemia de Covid-19. O projeto começou em agosto de 2021, 
remotamente, dividido em quatro etapas sendo a primeira, a seleção e contratação do estudante 
bolsista. A segunda, reuniões com os orientadores em conjunto com o bolsista,  para  estudar  e 
debater a metodologia  maker.  Em  seguida,  na  terceira  etapa,  foi  feita  uma  pesquisa 
investigativa, sobre a importância do espaço maker no câmpus. Essa pesquisa,  com  questões 
fechadas, aplicada através da plataforma Google Forms foi realizada como  piloto  para  12 
participantes, sendo eles: 3 estudantes, 3 professores, 3 técnicos administrativos e 3 pessoas da 
comunidade. Os resultados foram analisadose apontam para o reconhecimento da importância da 
criação de um espaço maker no câmpus sapiranga. A quarta etapa  será a  construção  do espaço 
maker em um espaço reservado no câmpus. 
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Memórias Esportivas do IFSul Campus 
Charqueadas: 2006 a 2019 

Autor(es): Dionatan da Silva Menezes 

Orientador/a: Sandro Moraes de Barros 

Instituição: IFSUL - CAMPUS CHARQUEADAS - Charqueadas/RS 

O presente projeto de pesquisa é caracterizado por ser um estudo qualitativo histórico  e 
documental, priorizando as fontes primárias, de imagens, registros dos órgãos oficiais e informações 
próprias dos pesquisadores e dos  alunos,  visando  documentar  o  percurso  histórico  das 
participações dos alunos do IFSul Campus Charqueadas, nos projetos de ensino esportivos que 
estiveram envolvidos, tendo como recorte o tempo presente no período de sua origem até os dias 
atuais (anos 2006 a 2019). As informações serão relacionadas por ano  das atividades competitivas, 
suas modalidades e conquistas,  onde aconteceram  as provas e  quais os professores de educação 
física que estavam envolvidos. O estudo será realizado a partir de três etapas para a busca por 
registros históricos: a etapa documental com análise dos registros  em  publicações  locais,  por 
registros fotográficos, por registro dos emails para a Secretaria Municipal  de  Educação  de 
Charqueadas e para as Coordenadorias de Educação  do Estado; da etapa história  oral que  buscar- 
se-á os fatos através de relatos dos alunos, ex-alunos e professores que foram envolvidos nas 
competições esportivas; e da etapa  de formatação para  compilar os dados coletados. Buscando ao 
final do projeto que seja recuperado as lembrançasdas participações dos alunos nas competições, 
contribuindo para consolidação da política educacional da Rede Federal, destacando a importância 
dos estudos históricos, dos registros e da com- preensão da relevância do esporte na proposta 
pedagógica do IFSul-rio-grandense e que os alunos envolvidos adquiram em sua formação  a 
capacidade de raciocínio histórico e como resultado final  do  projeto,  pretende-se  realizar  a 
divulgação dos resultados através da publicação de um livro sobre essa temática proposta.  Desta 
forma, a pesquisa tem como questão norteadora o resgate das memórias esportivas desenvolvidas no  
contexto do IFSul Campus Charqueadas, tanto por meio  da  análise documental  dos  registros 
históricos disponíveis no Campus (seja em meio físico ou digital), como pela consulta direta às pessoas  
que participaram dessas atividades. Pois, os registros históricos são dados importantes para que a  
memória de uma comunidade não se perca, elas resgatam provas, documentos oficiais, fotos e relatos 
que podem ser vistos como e acompanhados pelas próximas gerações, desta forma justifica-se a 
importância de realizar esse estudo histórico para o Campus Charqueadas. 
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Supernatural: uma Análise do Paralelismo 
Narrativo na Série 

Autor(es): Ísis Franco Costa 

Orientador/a: Conrado Abreu Chagas 

Instituição: IFSUL - CAMPUS CHARQUEADAS - Charqueadas/RS 

Supernatural é uma série de televisão estadunidense produzida pela Warner Bros. Television. Cri - 
ada por Eric Kripke, estreou em 13 de setembro de  2005 na  WB  Television Network, passando  no 
ano seguinte para o canal The CW, onde foi ao ar até seu último episódio em novembro de 2020. 
Em sua superfície, narra as desventuras dos irmãos Winchester desde  sua  tentativa  de  vingar a 
morte sobrenatural da mãe, Mary, até o confronto final com  Deus pelo  controle  de  suas vidas. 
Porém, dando um pouco mais de atenção a essa mistura de drama, terror e fantasia, encontram- 
se discussões sobre o livre-arbítrio, o ser humano e a família. Ao longo de seus quinze anos, a 
série teve múltiplos escritores e diretores, que agregaram suas diferentes visões e remodelaram o 
cânone. Com tanto tempo de história, não é surpresa que a série tenha  certa  facilidade em usar de 
sua própria narrativa para narrar a si mesma; há, assim, boa quantidade de “paralelos” em 
Supernatural. A ideia  de  paralelismo é aqui definida  a  partir das interpretações  retóricas (utilização 
de frases com construções semelhantes para compor argumentos) e gramaticais  (repetição  de 
palavras e estruturas para  dar ênfase  e  ritmo ao texto)  do termo.  Narrativamente , um  paralelo 
pode ainda ser compreendido como um trecho de narrativa que imita um trecho anterior, visando 
estabelecer uma conexão entre eles, ou também gerar uma compreensão sobre um ponto 
previamenteestabelecido, reforçando-o. O objetivo deste estudo é analisar alguns destes paralelismos, 
com foco particular naquele que relaciona, principalmente, os episódios 1 a 6 da 13ª temporada com a 
1ª temporada, fundamentalmente repetindo parte do enredo anterior e substituindo os papéis dos 
personagens para que haja  uma  transformação, ou  seja, para  que a  história  original ganhe  um 
novo significado. A partir da revisão da bibliografia e da análise cuidadosa de elementos textuais e  
subtextuais dos episódios selecionados, são traçadas comparações entre diferentes momentos da série. 
Entende-se aqui por “texto” não apenas o que é dito e mostrado, mas também o que não é dito nem  
mostrado na narrativa, e por “subtexto” a relação entre o explícito e o implícito, e possíveis 
intertextualidades. Assim, na 13ª temporada, temos Dean (o irmão mais velho), Sam (o mais novo), 
Jack (o jovem meio arcanjo que acaba sob os cuidados dos Winchester) e Castiel (o anjo que há 
muito se tornou parte da família)  – todos assumindo  papéis diferentes para  construir um  paralelo 
com o início da série. Percebe-se que, quando Dean é colocado no papel que antes era de seu pai, 
John, Sam passa a exercer a função de irmão mais velho e guardião de Jack, o qual por sua vez se  
encaixa no papel da criança com poderes sobrenaturais anteriormente ocupado por Sam, e Castiel, 
por fim, representa Mary. O enredo familiar original, portanto, se repete ao mesmo tempo em que 
é transformado e superado. Este e os demais paralelos selecionados foram analisados seguindo o 
mesmo método e explorados ao longo do estudo com o auxílio de transcrições e imagens da série. 
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Traçando o Perfil do Leitor: uma Proposta de 
Mediação de Leitura 

Autor(es): Giselle Medeiros Fonseca Couto, Anna Laura Teixeira Borges e Giovanna Vieira 
Bobrowski 

Orientador/a: Sandra Beatriz Salenave de Brito 

Instituição: IFSUL - CAMPUS CAMAQUA - Camaquã/RS 

No ano de 2015, muitos colegas relatavam não ter interesse ou tempo para ler, assim, desen - 
volvemos uma pesquisa, cujo objetivo era delimitar o perfil do leitor do Ensino Médio Integrado do 
IFSul Camaquã/RS, para que, conhecendo a nossa realidade, pudéssemos sugerir atividades que 
aprimorassem o desenvolvimento de tal hábito. Dessa forma, estudamos uma bibliografia que 
destacasse a importância do ato de ler na formação de sujeitos críticos e autônomos, como a 
PesquisaRetratos da Leitura no Brasil 4a edição, que além dos resultados nacionais, traz inúmeros 
textos teóricos e atualizados a respeito da caracterização do leitor brasileiro. A seguir, elabora mos e  
aplicamos um questionário, o qual é reaplicado a cada três anos, a fim de que possamos verificar  
aspectos qualitativos e quantitativos que mudam ao longo do tempo, como a frequência de leitura,  
os gêneros literários preferidos, os autores e obras mais lembrados e os critérios utilizados na 
escolha de um livro. Esse período de tempo foi estipulado baseado no ciclo de duração dos cursos, 
que envolvem quatro anos. Os dados obtidos são tabulados, analisados, comparados com os 
resultados da pesquisa anterior (2015/2018), divulgados e utilizados na criação e no 
aperfeiçoamento das ações de intervenção. Não tivemos sucesso na aplicação do questionário on- 
line, devido ao baixo número  de respostas, dessa forma, a próxima fase, que estava planejada 
para 2021, será aplicada assim que retornarmos às aulas presenciais. Nesse intuito de melhorar 
nossa realidade leitora, desenvolvemos diversas ações de incentivo, como o clube do livro, em que 
a discussão sobre temáticas e obras específicas também engloba outras escolas; a geladeira  
literária, que facilita a retirada e a  doação de livros; a Semana Literária, que traz diversas 
palestras, sempre relacionadas à prática de leitura. Com base nos resultados obtidos, 79,2% dos 
entrevistados gostam de  ler  em  seu  tempo livre, e em 2015, este índice era 22,2% menor.  Vários 
são os obstáculos que os alunos relatam queos impedem de ter um contato maior com a leitura, 
mas, em ambas pesquisas,  o  maior  desafio  é a falta de tempo, e isso mostra que é necessário 
investir também em textos curtos, como contos, crônicas, poemas, entre outros. Na comparação 
entre a 1a e a 2a fase da pesquisa, o índice de alunos que não lia nem um livro caiu quase 10%; 
os lares continuam sendo o local preferido para ler; em relação ao gênero literário, os  mais 
votados continuam sendo: Romance, Ficção Científicae Suspense. Os resultados vêm melhorando 
a cada pesquisa, na de 2018, atingimos um aumento considerável no número de alunos leitores,  
mais estudantes consideram a leitura um hábito importante e agora leem, principalmente, por 
prazer e, também, por iniciativa própria, comprovando, desta maneira, que as ações de mediação 
de leitura têm estimulado a formação de novos leitores. Desde o início da pandemia, as atividades 
estão sendo apenas virtuais, por meio do canal na plataforma do YouTube (TP Leitor), são 
planejadas e executadas por uma equipe de oito estudantes. 
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Um Estudo do Tipo Estado da Arte Sobre as 
Mulheres na Feira Brasileira de Ciências e 

Engenharias – FEBRACE (2003-2008): Ausência 
ou Presença? 

Autor(es): Arthur Sales Major, Maria Carolinna Lopes Bonfim e Lucas de Lara Alves 

Orientador/a: Romilda Teodora Ens 
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Na sociedade, ainda temos a  compreensão do senso comum de que as questões biológicas ou 
sociais direcionam ou limitam as carreiras que as mulheres vão seguir. Com base nessa constata- 
ção temos como pressuposto que a discriminação da mulher sempre esteve presente na história,  
ancorada em costumes, cultura e leis, além da baixa presença de mulheres em áreas (tradicional- 
mente) ocupadas por homens, em especial as engenharias e áreas de pesquisa  em  tecnologia 
aplicada. Essa discriminação, combatida  pelo  Direito  não  impede  sua  prática  dissimulada.  A 
entrada da mulher no mercado de trabalho foi impulsionada  pelas  Guerras  Mundiais.  Foram 
empregos mal remunerados, de  baixa-qualificação  e  sem  garantia  de  direitos,  os  quais 
fortaleceram as desigualdades até hoje. Outro aspecto é o de que a primeira Feira  Nacional  de 
Ciências no Brasil, ocorrida em 1969 no Rio de Janeiro, completou mais de 50 anos, em 2021, a 
partir desse marco histórico, a divulgação científica se intensifica  por meio de  Feiras de Ciências, 
recebe dentre outros no decorrerdesses anos, a criação da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia  
(FEBRACE), em 2003, organizada pela Universidade de São Paulo (USP), campo de pesquisa do 
presente estudo. Com base nesses aspectos questionamos: Como está a participação feminina na 
FEBRACE, no setor Engenharias? Para responder essa questão, analisaremos as produções 
disponibilizadas nos anais das 6 primeiras edições  (2003-2008),  desse  evento,  por  meio  de 
pesquisa, com abordagem qualitativa do tipo “estado da arte”, a qual  objetiva  investigar  a 
participação feminina nos trabalhos apresentados na área de engenharia da FEBRACE. Com foco 
em informações sobre: engenharia referência do texto, autor(a) e/ou autores(as), orientador(a), 
Instituição em que ocorreu a orientação, título do trabalho, palavras-chave e resumo, por ano das 
produções produzidas e disponibilizadas pela FE- BRACE. A metodologia ocorre em 6 etapas não 
lineares: a) Levantamento nos anais da FEBRACE (2003-2008); b) Sistematização do material, em 
planilha Excel; c) Análises estatísticas sobre a participação feminina  na  FEBRACE,  área  de 
Engenharia; d) Preparação do corpus para processamento pelo  Software  livre  IRAMUTEQ 
(RATINAUD); e) Identificação das categorias de  análise  pelo  uso  da  análise  de  conteúdo  de 
Bardin; f) Análise  dos resultados, com  apoio  do  aporte  teórico  das Representações Sociais.  Para 
uso do software IRAMUTEQ será utilizada as orientações de Camargo e Justus. Como resultados 
parciais, foram levantados e sistematizados um total de 1.213 resumos, dos quais 390 são de 
Engenharia. Desses 390, 153 tinham participação feminina (ao menos uma  estudante  e/ou 
professora). Nas Engenharias temos 39,23% dos trabalhos, dos quais 12,6% indicam participação da 
mulher, aspecto que indica a pequena participação de mulheres nas engenharias. Destacamos que 
a pesquisa está em desenvolvimento e os 153 trabalhos serão processados pelo IRAMUTEQ, o que 
possibilitará análise de similitude pelo grafo  de  árvore  máxima  e  nuvem  de  palavras,  articulado 
com a Teoria das Representações Sociais permitirá compreender quais temáticas e pesquisas as 
mulheres realizaram para FEBRACE nas engenharias. Logo, a pesquisa possibilitará compreender a 
participação da mulher em espaços públicos, a sua crescente escolariza-  ção e  a  conquista  de 
espaços antes exclusivamente masculinos, sendo um deles, as engenharias. 
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Campainha Inclusiva Utilizando IoT e 
Inteligência Artificial 
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Um dos grandes desafios que as pessoas com deficiência visual e auditiva enfrentam quando toca 
a campainha é identificar o toque da campainha, para os surdos, e quem está tocando a campainha,  
para os cegos. Segundo Quadros (2010), a surdez é definida como a diminuição da acuidade e da 
percepção auditivas que dificulta a aquisição da linguagem  oral  de  forma  natural.  A  deficiência 
visual refere-se às pessoas que possuem uma faixa de visão, desde a cegueira total, até a baixa visão, 
sendo que as que possuem baixa visão podem usar recursos ópticos como por exemplo, lentes 
especiais. As tecnologias assistivas são soluções interdisciplinares que visam melhorar a vida de 
pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, por meio de recursos e serviços 
prestados. Pensando nisto, este artigo propõe uma  campainha  inclusiva  para  pessoas  com 
deficiência visual e auditiva, pois proporciona uma inclusão social e facilita na execução de suas 
atividades. O sistema utiliza a Inteligência Artificial para a detecção do rosto da pessoa e através de um 
cadastro informa o nome da pessoa que está tocando a campainha.  Além disso, utiliza-se a Internet 
das Coisas (IoT) para a comunicação do envio da mensagem de um servidor para um aplicativo celular, 
desenvolvido através do software Flutter, que vibra, emite sinais sonoros e mostra na tela o aviso de  
detecção. O protótipo utiliza um Raspberry pi para o processamento da Inteligê ncia  Artificial  e 
Internet das Coisas. O diferencial deste trabalho está na inclusão tanto de cegos quanto de surdos.  
Através de testes realizados o protótipo atingiu os objetivos no que se refere na detecção e aviso de  
quem está tocando a  campainha.  O  sistema  desenvolvido busca, em ambiente  doméstico,  fornecer 
a pessoas com deficiência visual meios de identificar pessoas localizadas na  área  externa  da 
residência. Assim, quando uma pessoa aciona a campainha, uma câmera  realiza a  captação da 
imagem para que um algoritmo baseado em inteligência artificial faça o reconhecimento facial e 
identifica- ção do indivíduo. Após este processo, é realizado o envio dos dados via internet para o 
celular do morador da residência. Este sistema possui como vantagens para seus  usuários  a 
segurança, o conforto e a praticidade. O sistema desenvolvido busca, em ambiente doméstico, fornecer  
a pessoas com deficiência visual e auditiva meios de identificar pessoas que estão tocando  a 
campainha, além de alertar ao surdo que a  campainha  está  sendo acionada e  comunicá-los através 
de mensagens e alertas vibratórios. Este projeto destaca-se quanto a sua inclusão social, além de 
proporcionar uma independência e qualidade de vida para as pessoas com  deficiência  visual  e 
auditiva.  Através dos resultadosobtidos conclui-se que o projeto atingiu seus objetivos quanto ao uso 
de uma  Campainha que detecta a pessoa que está tocando a campainha através da Inteligência  
Artificial e envia os dados através do protocolo MQTT e emite alertas sonoros, visuais e vibratórios 
através de um smartphone facilitando as atividades das pessoas com deficiência auditiva e visual e 
proporcionando inclusão social. 
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Carteira Falante: Dispositivo Identificador de 
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Instituição: IFSUL - CAMPUS CHARQUEADAS - Charqueadas/RS 

A utilização de dinheiro em espécie nas 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 algumas delas não 
conseguem ter confiança em fazer suas compras sozinhas e ter a certeza de estar recebendo o 
troco correto. 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  dos  deficientes 
visuais. No Brasil, existem sete cédulas diferentes e cada uma tem sete milímetros de diferença no 
comprimento, comexceção da nota de R$200,00. O dispositivo construído é alimentado por uma 
bateria e identificao tamanho das cédulas através de uma série de sensores infravermelhos, e um 
sensor de cor. Umavez identificado o tamanho da cédula, o microcontrolador Atmega328-AU, envia 
esta informação para um módulo de reprodução de som, que então executa um áudio referente à  
cédula identificada através de alto-falantes ou fones de ouvido. A estrutura  do  dispositivo  tem 
formato retangular, o projeto CAD foi desenvolvido no software SolidWorks e a fabricação feita 
em uma impressora 3D. O funcionamento é baseado em botões que servem para iniciar o 
reconhecimento das cédulas, e aumentar/diminuir o volume. Através de uma entrevista feita na 
ACERGS (Associação de Cegos do Rio Grande do Sul), foi possível obter maiores informações sobre 
o cotidiano desse grupo de pessoas, de que maneira reconhecem as cédulas atualmente e como o 
problema estudado afeta na inclusão social delas. Com as respostas, compreendeu-se sobre as 
principais dificuldades dos deficientes visuais e foi concluído que o protótipo pode  ser útil nas 
ações do cotidiano e na inclusão social. Sabe-se que é de extrema importância que os deficientes 
visuais cada vez mais consigam, através de ideias ou objetos inovadores, se inserirem com 
igualdade na comunidade. Segundo Sá [1], as necessidades de cada pessoa têm igual relevância e  
deveriam constituir a base do planejamento social. Sendo assim, o objetivo deste projeto é 
melhorar a qualidade de vida, a inclusão  social dos deficientes visuais e fornecer facilidade para 
que identifiquem cédulas de real, oportunizando a eles autonomia ao realizarem qualquer atividade 
que envolve dinheiro, sem a necessidade de terceiros. Finalmente, a importância de ampliar 
conhecimentos no âmbito da tecnologia e suas inovações na área de acessibilidade é um ponto 
forte deste projeto. De acordo com Godinho [2] para a maioria das pessoas a tecnologia torna a  
vida mais fácil. Mas para uma pessoa comnecessidades especiais, a tecnologia torna as tarefas do 
dia-a-dia possíveis. Por meio dos depoimentos, é possível concluir que o protótipo atende boa parte 
dos objetivos estabelecidos, como: ter um funcionamento simples, baixo custo para fabricação e 
proporcionar um aumento na autonomia do público-alvo definido. [1] SÁ, Elizabet Dias De. 
Acessibilidade: As pessoas cegas no itinerário da cidadania. Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v.  
24, n. 3, abr. 2003. [2] GODINHO, Francisco. Internet para necessidades especiais. UTAD / GUIA 
ed. [S.L.]: Minerva Transmontana, 1999. 

 
Palavras-chave: Acessibilidade, Identificador de Cédulas e Sistemas Embarcados 



Ensino Médio Integrado / Técnico de Nível Médio: Engenharias 

XIV MOCITEC 

24, 25 e 26 de novembro de 2021 
97 

 

 

 

Iniciando na Robótica com Oficinas de 
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Muitas vezes as pessoas acabam desistindo de carreiras no ramo de engenharia  ou  se 
desmotivando por passarem dificuldades no aprendizado dos conteúdos ou pela falta de atividades 
práticasque  coloquem os  conteúdos aprendidos  na sala  de aula em prática. Oficinas e  competições  
de robótica  são uma excelente solução para  estes problemas, contudo, um ponto inicial de partida 
para as pessoas se faz necessário, e tentando suprir essa linha de partida é onde esse projeto se 
encontra. Neste contexto, esse projeto consiste em criar um método para construir um  robô  mini- 
sumô simples de baixo custo, sem a necessidade de possuir conhecimentos prévios da área de 
eletrônica, mecânica ou programação.  Desta  forma, os conhecimentos e experiências obtidos por  
quem executar este método poderão ser utilizados para compreensão e fixação de conceitos de 
robótica, assimcomo em competições da categoria. Para este desafio, foi desenvolvido um método  
didático, com ointuito de auxiliar na construção e apresentação dos conceitos básicos necessários nas 
áreas anteriormente citadas. Então, entre os resultados esperados para este trabalho está a incluir 
e introduzir mais pessoas no mundo da robótica por meio de oficinas e competições, assim como 
divulgar a categoria de robôs de combate mini-sumô.  Para  a  realização  deste  artigo  foram 
utilizadas, preferencialmente, plataformas de acesso gratuito  (Tinkercad  e  EasyEDA).  Os 
componentes mecânicos e  eletrônicos  foram  escolhidos levando em  conta  serem  baratos e  fáceis 
de se utilizar. Para vali- dação do  método  proposto,  uma  oficina  online  foi  realizada  com  alunos 
do curso de Mecatrônica, do campus IFSul Charqueadas, na qual, ao final, os alunos presentes 
responderam um questionário. Com base nas respostas, foi possível concluir que a oficina despertou 
o interesse em participar de competições de robótica da categoria e em utilizar os softwares 
apresentados. Além disso, foi possível concluir  com  a  pesquisa  que  o  uso  de  plataformas 
acessadas em navegador e gratuitas escolhidas facilitam o acesso e a execução das oficinas, que 
por sua vez provaram ser uma ótima ferramenta para incentivar os alunos. No entanto, como a 
oficina foi realizada de forma remota,  devido à  pandemia, ela  não possuiu as práticas e  o contato 
com os componentes reais, o que seria o ideal.  Para reduzir as perdas nesse  quesito foram feitas 
várias simulações durante a oficina. 
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Atualmente, cerca de 1% de todo lixo presente no meio ambiente é  oriundo de  baterias e pilhas 
que são descartadas de maneira incorreta, sendo que 82% das pessoas desconhecem que na com-
posição destas possui  metais pesados que podem  contaminar amplamente  o  meio ambiente. Esta  
problemática já foi reconhecida pela ABNT, por meio da NBR 10.004, que caracteriza essas baterias 
com potencial de corrosão, reatividade e toxicidade, sendo classificadas como resíduos perigosos 
(classe 1), podendo contaminar até 1 metro quadrado a partir do seu ponto de descarte. Assim, o 
objetivo desta  pesquisa foi desenvolver um sistema  sustentável para  relógios de pulso a partir da 
utilização de filme finos termelétricos, por meio  da  nanotecnologia,  que  converta  a diferença de  
temperatura entre o pulso humano e o meio externo em tensão elétrica em razão do efeito Seebeck, 
junto a um micro-circuito eletrônico em protótipo original à pesquisa. Para a preparação deste sistema, 
a metodologia desta pesquisa dividiu-se na preparação do filme fino termoelétrico em pulseira e do 
micro-circuito eletrônico. Assim, primeiramente, quanto a preparação do filme fino, escolheu-se o 
telureto de bismuto à base de antimônio e selênio como os materiais para serem depositados a  partir 
da  Flash Deposition, além  do  método de  Sputtering  também, para  deposição do cobre, que atua 
como aquecedor natural e junções termoelétricas. Ainda, avaliou-se suas propriedades intrínsecas, tais 
como: condutividade elétrica (ponta  de  4  provas),  condutividade térmica (método 3w), coeficiente 
Seebeck (simulação termoelétrica),  figura  de  mérito  e  Power factor, junto a avaliação de 
propriedades físico-químicas, a partir da análise XRD e EDX dos semicondutores e substrato e,  para  
finalizar, análise da  adesão superficial e  tensão mecânica  do filme fino. Já para o circuito  eletrônico,  
preparou-se  o  micro-circuito  eletrônico  original  em protótipo em PCB com  dimensões  de 20mm x 
20mm, que utilizou-se do conversor de tensão LTC- 3108 e de um transformador 1:100 que permite a 
conversão de 20 mV em 2.35V a 5V, além da utilização de capacitores internos ao con- versor de 
tensão. A análise de seu funcionamento comparou-se com a operação de um relógio de pulso, que 
depende de cerca de 3V para seu funcionamento. Com posse dos métodos escolhidos, verificou-se o 
funcionamento pleno do micro- circuito eletrônico, a partir da obtenção de 5.3V e 4.1 mA, ao dispor 
de uma tensão de entrada de 50 a 100 mV, bem como a sua vida útil super ampliadaentre 129 anos a 
323 anos. Com o filme fino termelétrico, o resultado das propriedades intrínsecas possibilitou  a  
aplicação  deste  no  pulso humano, a partir dos testes mecânicos e também avaliação do potencial 
termoelétrico, com condutividade elétrica, aproximadamente, 32% maior do que a literatura com o 
maior valor obtido previamente. Como ponto principal, verificou-se que  a  sua  vida  útil,  função  da  
adesão  ao substrato, foi excelente, possibilitando a utilização do filme fino ao longo de toda vida. 
Finalmente, o custo total do sistema sustentável elaborado ficou em  R$91,06, sendo  este  valor,  cerca  
de  10  a 40 vezes menor que aplicações já implementadas em macro escala. 
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Smart Walk - Dispositivo de Auxílio na 
Locomoção de Crianças com Paralisia Cerebral 

Autor(es): Vítor Daniel Duarte e Davi Schneider 

Orientador/a: Luiz Fernando Galbarino 

Coorientador/a: Fernanda de Fátima de Lima 

Instituição: Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - Novo Hamburgo/RS 

Tendo em vista o grande índice de pessoas com paralisia cerebral (PC), 17 milhões (Associação 
Brasileira de Paralisia Cerebral, 2018), essa pesquisa busca refletir acerca das suas dificuldades no 
cotidiano e trazer uma melhoria na qualidade de vida e independência. Um dos principais problemas 
enfrentados pelas pessoas com paralisia cerebral é a locomoção devido às desordens do desenvolvi - 
mento motor, levando a anomalias no movimento e postura, necessitando constantemente de auxílio 
de seu responsável. A paralisia cerebral se trata  de  uma  condição  e,  segundo  o  Ministério  da 
Saúde do Brasil (2013), seu tratamento para amenizar os danos deve ser constante ao longo de 
toda a vida do paciente e iniciado o mais breve possível, ou seja, logo após o diagnóstico médico. 
O tratamento para  corrigir a  caminhada  deve  buscar aproximar a  marcha  PC da  marcha humana,  
ou seja, os movimentos realizados por pessoas que podem  se locomover sem  maiores  problemas. 
Vale ressaltar que os aparelhos eficazes e recomendados para este processo sãoos estimuladores 
elétricos funcionais, porém estes possuem um preço elevado e são pouco  acessíveis, com  valores 
acima de 20 mil  reais. Desta  forma, o objetivo deste trabalho é  desenvolver um  dispositivo que 
auxilie na locomoção de crianças com  paralisia  cerebral,  permitindo  não  só  autonomia,  mas 
também melhoria a longo prazo e custo  reduzido. Para isso, foi  desenvolvido  um  protótipo que 
analisa o momento exato da marcha humana, através de um sensor, e corrige  a  posição  do pé, 
através da eletroestimulação, possibilitando uma caminhada mais próxima  do  ideal.  Nessa 
perspectiva, o sensor selecionado para analisar o ângulo do  pé  foi  o  MPU6050,  uma  vez  que 
fornece os valores correspondentes  aos  pinos de  entrada  do  microcontrolador  Arduino  que,  por 
sua vez, através da programação, interpreta os valores e aciona a saída. Nesta saída é conectado 
um a um circuito de eletroestimulação, cujo  foi  desenvolvido pelos autores, incumbido  de  gerar 
pulsos elétricos por meio de eletrodos autoadesivos posicionados no músculo da perna responsável 
por levantar o pé. Para que os pulsos elétricos sejam aplicados  à  pele  do  indivíduo,  se  faz 
necessário o ajuste de parâmetros como corrente, largura  de  pulso  e  frequência,  que  são 
intrínsecos a cada pessoa. Caso algum destes  seja  configurado  de  maneira  errada  pode  vir  a 
causar danos físicos e  desgastes ósseos e  musculares,  por isso é  essencial o acompanhamento  de 
um fisioterapeuta  antes do paciente fazer uso do dispositivo. Os resultados parciais demonstram 
que a hipótese é válida e o protótipo se mostra funcional. Dessa forma, o dispositivo Smart Walk, a 
partir  de seu bom  desempenho, ainda parcial e baixo  custo pode ser um  recurso para as crianças 
com paralisia cerebral que, necessitam de auxílio para sua locomoção, ganhando  assim,  um 
tratamento eficaz e acessível. 
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SmartLeg VII - Protótipo de Prótese 
Transfemoral Inteligente 
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Orientador/a: Diego Lima 

Coorientador/a: Danilo Fortes da Silveira Matos 

Instituição: IFSUL - CAMPUS CHARQUEADAS - Charqueadas/RS 

Dos tipos de amputações na perna, a amputação transfemoral é a mais nociva, pois o amputado 
perde duas articulações importantes para a caminhada humana: a articulação do joelho e a do 
tornozelo. Como solução comercial, existem as  próteses  ativas,  que  simulam  o  movimento  do 
joelho humano, proporcionando maior naturalidade para a caminhada do usuário. Porém, estas 
possuem elevado custo para a maior parcela da população mundial, além de utilizarem sensores 
invasivos, que exigem cirurgia no processo de protetização. Uma solução com custo inferior são as 
próteses passivas, que armazenam e dissipam energia inercial, sem nenhuma  inteligência  ou 
adaptação do movimento. Partindo da discussão supracitada, chegou-se ao seguinte problema de 
pesquisa: como desenvolver um protótipo de prótese inteligente capaz de simular a marcha humana 
- adaptando-se ao biotipo individual de cada usuário -, e que seja de  baixo  custo, a  partir de 
melhorias embasadasno material de estudo herdado pelas etapas anteriores da pesquisa? Visando 
solucionar esse problema, o objetivo final deste projeto é desenvolver um protótipo de prótese 
transfemoral inteligente, não invasiva, com tecnologia remodelada e avançada, que permita realizar  
testes seguros em seres humanos - considerando os problemas de resistência e  durabilidade 
levantados no sexto protótipo da SmartLeg.  Logo,  tomou-se  como  hipótese  para  a  prótese  de 
baixo custo, acessível à população: construir um protótipo com um novo sistema de redução; 
implementar o sistema de controle; implementar o sistema eletrônico  estudado  na etapa  anterior. 
Para isto, na atual fase, o sistema de redução foi redimensionado e  modelado  no  software 
SolidWorks, pela aplicação de métodos analíticos e computacionais, resultando na mudança de 
dimensões e de material utilizado no redutor, passandode alumínio para aço liga de baixo carbono, 
o qual possui maior resistência mecânica e ao desgaste abrasivo. Além disso, foram feitas análises 
quanto à aceleração e velocidade angular na movimenta- ção do joelho de uma pessoa não-amputada. 
Desse modo, os resultados encontrados serão utilizados para modelar o sistema de controle, pois 
dispõem-se de informação sobre os valores reais que esse sistema irá suportar. Assim, os  objetivos 
para a próxima etapa são: remodelar o sistema de transmissão no Fusion360, pela sua amplitude em 
recursos, visando a revalidação computacional do dimensionamento obtido; realizar simulações a fim de 
testar a resistência mecânica do modelo sob aplicação de carga via bancada de testes; além de 
implementação de um sistema eletrônico  com  capacidade de  processamento  suficiente  para 
trabalhar com sistema de controle de  redes neurais artificiais.  Tendo assim, como resultado um 
modelo computacional que se assemelha ao idealizado fisicamente, possibilitando a associação de 
ambos. Com a realização dos referidos ajustes técnicos e laboratoriais, será possível construir e 
lançar uma prótese eficiente, confortável, de boa durabilidade e de satisfatório funcionamento, 
auxiliando na mudança de vida de milhares de indivíduos amputados. 
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A Realidade Aumentada no E-commerce 

Autor(es): Pablo Aires dos Santos 
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Ao adquirir um novo móvel ou uma peça decorativa para casa ou escritório, primeiro é desejável  
saber qual o local mais adequado da  casa para se pôr este objeto. Espaço, estética, conforto, tudo 
pode ser considerado ao se escolher o local do novo objeto, mas é necessário exercitar a memória 
e a imaginação para visualizar o resultado final. O problema é a impossibilidade de testar o objeto 
no espaço onde ele será utilizado antes de ver o produto pessoalmente ou adquiri-lo. A pandemia 
do Coronavírus, por sua vez, fez com que fosse inviável ver o produto na loja, o que aumentou a  
necessidade do uso do e-commerce, as lojas virtuais. A tecnologia da realidade aumentada pode 
ser empregada para reduzir a objeção e a  chance  de  arrependimento  ao  adquirir  objetos 
decorativos em lojas virtuais. A Realidade  Aumentada  (RA)  permite  a  visualização  de  objetos 
virtuais na vida real utilizando um algoritmo e uma câmera. Ao buscar maneiras de melhorar a 
experiência dos usuários durante a aquisição de imóveis e itens decorativos  no  e-commerce,  o 
objetivo deste projeto é utilizar a RA para que o  usuário  possa,  através  de  um  modelo  3D, 
visualizar o produto emsua casa antes de comprá-lo. Apesar de ter aplicações na área da saúde, o 
estudo faz um recorte para o caso proposto a seguir, porém uma vez validado pode ser usado em 
diversas áreas. Como estudo de caso, a tecnologia RA está sendo utilizada em um e-commerce 
local (Baita Presente Na Estrada)  de  colecionáveis  e  itens  decorativos  para  amantes  de 
automóveis. Mais especificamente, está sendo aplicado  a  RA  para  os  quadros  decorativos 
disponíveis na loja da Baita Presente Na  Estrada. Para tanto, está sendo utilizado uma ferramenta 
online chamada Model Viewer, uma plataforma utilizada para criar experiências  de  realidade 
aumentada para a  web. Esta  ferramenta  utiliza  duas tecnologias: o aplicativo ARCore  compatível  
com Android e ARKit compatível  com iOS. O primeiro passo então é transformar as imagens dos 
quadros em um modelo 3D de formatos GLTF e  USDZ.  Para  criá-los,  está  sendo  utilizado  o 
software “3D Builder” da Microsoft, o qual transforma imagens 2D em objetos 3D. Após isso, será  
utilizado o Model Viewer para criar o código de  RA. Por fim, será aplicado o código na página do 
produto correspondente, para que o cliente possa visualizá-los. Até o momento, temos duas placas com 
seus respectivos códigos inseridos na loja. Espera -se que os produtos com modelos 3D disponíveis 
permitam uma experiência única de  teste  das  placas  decorativas  ao  usuário  ou  cliente, 
aumentando assim, as chances de  conversão (venda)  do  pro-  duto.  Além  disso, a  expectativa  é 
que a inovação da RA numa loja virtual sirva de diferencial para atrair novos clientes e aumente as  
vendas pela loja virtual de outros produtos sem modelos 3D. 
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Ajudee: um Aplicativo como Ferramenta para 
Redução de Problemas Sociais no Brasil 
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Instituição: Colégio Bom Jesus Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Médio  Sede  -  Curitiba/PR 

Desde 2014, o Brasil passa por um dos piores momentos de sua história devido à crise financeira e 

política. Com a chegada da COVID-19, em 2020, a crise no país se agravou ainda mais: demissões em 
massa, abandono escolar e empobrecimento da população passaram a fazer parte  do  cenário 
brasileiro. No entanto, o país tem uma ferramenta poderosa que pode ajudar a reduzir  esses 
problemas: o celular. Segundo o IBGE, ele está presente em 79,3% dos lares brasileiros, além de ser o 
meio com que mais de 99% da população acessa a internet. Em contraste a esse fato, ao observar 
o cenário atual no Brasil, é perceptível um abismo imenso, criado pela crise e impulsionado pela  
pandemia, nopaís. De fato, a população está vivendo tempos difíceis que se estendem a todas as 
camadas da população brasileira, seja  no  contexto  econômico,  social  ou  educacional.  Portanto, 
dado esse cenário, buscou-se desenvolver  uma  plataforma  que  se  viabilizasse  como  uma 
ferramenta de redução dos impactos sociais gerados dentro do país, especialmente no período da 
pandemia. Logo, a pesquisa tomou como objetivo construir  um  aplicativo  que  vise  aproximar 
pessoas e instituições  que  precisam de ajuda financeira, educacional ou psicológica àquelas que 
podem fornecê-la por meio de uma rede social. Assim, foi criada a Ajudee, uma rede  social  que 
conecta pessoas e instituições que passam por necessidades com a população que pode fornecer a 
ajuda financeira, educacional ou psicológica apropriada. A plataforma foi construída seguindo a 
metodologia de Design Thinking da Escola de Design da Universidade de Stanford que se adaptou 
dentro da criação da Ajudee em quatro etapas dedesenvolvimento: Análise, Requisitos, Prototipação 
e Testes. Para a codificação utilizou-se as tecnologias React Native, Firebase e JavaScript para os 
sistemas Android e IOS. Nesse aplicativo, os usuários podem postar, editar e compartilhar campanhas 
requisitando ajuda em nove categorias diferentes: Financeira, Conselhos, Mentoria, Estudos, 
Voluntariado, Trabalho, Doações, Psicológica e Outra. Além disso, podem interagir com outros usuários  
por meio de bate-papos instantâneos e ajudar pessoas e instituições que necessitam de apoio sem 
qualquer tipo de empecilho geográfico ou econômico. Ao final do desenvolvimento, a rede social foi 
lançada na Google Play Store e validada por  potenciais  usuários,  mostrando-se  como  uma 
plataforma tecnológica e  inovadora  que  pode  impactar  positivamente  diversas  esferas  afetadas 
pela crise utilizando um modelo inovador de rede social. 
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CodeToPlay: uma Ferramenta para Aprender 
Programação de Maneira Simples e Divertida 

Autor(es): Julia Badin e Camilly Antunes Moreira 

Orientador/a: Rodolfo Migon Favaretto 

Instituição: IFSUL - CAMPUS CHARQUEADAS - Charqueadas/RS 

A tecnologia e a programação estão presentes em  quase  tudo  no  nosso dia  a  dia, desde  as 
redes sociais, sites e aplicativos,  até  sensores,  processos  automatizados  e  outros  dispositivos. 
Como sua base é a lógica, para aprender qualquer linguagem de programação é preciso um 
conhecimento acerca da lógica por trás dela, como o uso de condições, loops, entrada e saída de 
dados, operadores, tipos de dados e a suas manipulações. Esses elementos fundamentais podem 
ser difíceis de serem introduzidos e ensinados para as crianças, nesse contexto, o CodeToPlay foi  
desenvolvido pensandoprincipalmente em crianças e adolescentes com idades entre 9 e 14 anos, com 
o objetivo de ser um sistema de auxílio ao ensino de lógica de programação simples e intuitivo. A 
justificativa para o desenvolvimento deste trabalho parte do ponto de que a maioria das crianças e 
jovens desconhece o uso da programação, apesar  de  uma  grande  parte  ter  contato  com 
tecnologias diariamente, como celulares e computadores. Nesse sentido, o projeto CodeToPlay tem 
como objetivo  incentivar  e  promover a aprendizagem da programação de computadores, bem como 
do uso de suas estruturas lógicas. Apartir da leitura de outros projetos relacionados com a nossa 
problemática, como o “Aprenda Pro- gramar Jogando”, criado por alunos da UFRJ e que, por meio 
de oficinas, instigou jovens a criarem suas próprias histórias através da programação visual, nós 
definimos que iríamos usar a criação de jogos utilizando  a  programação  em  blocos  como 
metodologia de aprendizado, e  assim,  possibilitar  o  ensino  dos  principais  conceitos  da 
programação tornando o aprendizado mais simples, divertido e  intuitivo.  Analisando  sistemas 
similares, como o Scratch.edu, desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT) em 2007, nós criamos um primeiro protótipo de sis- tema web que utiliza as 
tecnologias HTML, CSS, PHP, MYSQL e Javascript, além de Jquery e  Ajax.  A página  principal  é 
dividida em quatro partes: i) O usuário pode selecionar dentre vários elementos lógicos  da 
programação apresentados na forma de blocos coloridos; ii) Os blocos escolhidos ficam visíveis por 
ordem de seleção; iii) Será possível ver o jogo acontecendo e interagir com ele; iv) O principal 
diferencial do projeto, onde é possível ver o código fonte por trás dos blocos e de fato entendera sua  
lógica e como ele interage com os personagens. Trata-se  de  uma  plataforma  de  lazer  e 
aprendizado, e, futuramente, será uma rede social de aprendizagem, onde  os usuários poderão 
interagir com os projetos um dos outros e aprender juntos. Conhecer os principais conceitos da 
programação, além de raciocínio matemático, agrega na criatividade, na resolução de problemas e 
na organização de ideias e pensamentos, que são habilidades essenciais nos dias de hoje. Sendo 
inseridos nesse mundo desde cedo, os jovens conseguirão desenvolver essas habilidades de forma 
prática. 
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Critérios no Formato de Checklist e de Escala 
Likert Fundamentais para o Êxito do 
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O projeto RevisãoOnline, do IFRS  - campus  Canoas, é  um  sistema  online  gratuito, encontrado 
em https://revisaoonline.com.br, com o objetivo de promover a qualidade  de  escrita  de  seus 
usuários. Ele foi desenvolvido como  uma  plataforma  web  com  arquitetura  cliente-servidor 
tradicional. Para a  elaboração  do sistema,  foram  múltiplas as formas  de  pesquisa  e levantamento 
de requisitos: entrevista com potenciais usuários; validação em grupos focais com professores de  
português e a  criação de mais de um MVP (Produto Mínimo Viável); e comparação com outros 
softwares de reda- ção, revisão e revisão por pares. No sistema, o usuário: escolhe um tema  de 
redação ou trabalha através de uma temática sugerida pelo software; faz leitura dos  textos 
motivadores que seguem o modelo da prova do ENEM; escreve a redação e a envia ao sistema, o 
qual dirige o texto produzido para outros dois estudantes  revisarem;  o  escritor  recebe  duas 
redações, escritas por  demais  alunos anônimos  a ele,  para  corrigir;  após  receber as  revisões de  
seu texto, o usuário pode escrever um comentário ou enviar estrelas até cinco aos revisores. As 
incoerências verificadas no tex to durante a revisão podem ser  classificadas  em  alguma  das 
categorias pré-estabelecidas, permitindo fazer a correção  micro  da  redação  e  podendo  dar 
sugestões para a melhora da escrita. Após essa correção, inicia-se  a  revisão macro, que  avalia  o 
texto no geral. Para isso, são feitas perguntas ao revisor que devem ser respondidas através de 
escala Likert - em seu funcionamento são apresentadas  as  opções:  “Discordo  totalmente”; 
“Discordo”; “Neutro”;  “Concordo”;  e  “Concordo  totalmente”  - E de checklist  - tópicos específicos 
para cada conteúdo avaliado no critério. Os critérios de revi- são  estão  em  constante 
aperfeiçoamento, sendo produzidas descrições dos critérios com exemplos que mudam  a  cada  vez 
que o usuário revisa um texto. Os critérios  de  revisão  macro  no  formato de  escala  Likert  e 
checklist são essenciais  para  o  funcionamento  do  RevisãoOnline,  já  que  eles contemplam  a 
maioria das competências do ENEM - ao contrário dos critérios inline  da  revisão micro, que 
corresponde apenas à competência I do exame. Ao presente, o RevisãoOnline apresenta dezesseis 
critérios para correção geral e onze critérios inline, contando com 46857 critérios avalia- dos na 
plataforma. Além, já auxiliou 845 estudantes que concluíram 2297 revisões  e  852 redações. Os 
critérios no formato de checklist e escala Likert visam aprimorar as  correções  na  plataforma  e 
permitir ao aluno avaliar a redação com maior produtividade e especificidade em cada critério, 
marcando os tópicos apresentados pelo texto e exigidos nos critérios para possibilitar ao escritor  
conhecimento do seu desempenho. Aos critérios checklist, cabe ressaltar que contribui através de 
conteúdos específicos para cada critério, ou seja, esse  formato  amplia  as  funcionalidades  e 
avaliações que poderiam ser feitas apenas com a escala Likert. A avaliação  dos  critérios 
fundamentados nas competências do ENEM propicia o conhecimento  dos  tópicos  avaliados  na 
redação do exame. 
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ECO-PLAY: um Aplicativo para o Auxílio do 
Estudo de Biomas 

Autor(es): José Vitor Guilherme Garcia 

Orientador/a: Fabio de Oliveira 

DiasCoorientador/a: Raquel Calloni 

Instituição: IFSUL - CAMPUS GRAVATAI - Gravataí/RS 

Dois temas muito relevantes na atualidade são o desmatamento e as queimadas que ocorrem 
pelo Brasil. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), o período de 
agosto de 2020 até junho de 2021 foi o que apresentou maior área desmatada  neste  bioma, com 
cerca de 8.400 km² de mata derrubada. Além da Amazônia, houve, no ano de 2020, uma grande 
quantidade de incêndios no Pantanal, com o maior registro de áreas queimadas desde 1990, segundo 
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Com relação ao  bioma  do  Cerrado,  o  Inpe 
apontou um aumento de 13,21% na área desmatada em relação a  2019.  Nesse  sentido,  este 
trabalho tem como objetivo principal desenvolver uma aplicação  com  o  intuito  de  auxiliar  os 
usuários nos seus estudos a respeito dos biomas  brasileiros,  bem  como  favorecer a  divulgação 
destas formações naturais do nosso país. Sabendo o quanto é importante conhecer os biomas 
brasileiros para compreender a importância de preservá-los, o projeto se propõe a propagar 
conhecimento sobre esta temática. Além disso, pretende cobrir lacunas encontradas em outros 
softwares com o  mesmo enfoque, pois eles não abordam os biomas do Brasil de modo efetivo, de  
forma que não oferecem material didático sobre o assunto e tampouco um jogo para os usuários 
no mesmo aplicativo. O Eco-play está sendo desenvolvido para o sistema operacional  Android, 
utilizando a ferramenta Kodular e com integração ao banco de dados Firebase. Ademais, ele está 
estruturado de forma a oferecer um quiz sobre  os biomas brasileiros, um  sistema de  recompensas 
para determinadas atividades cumpridas pelo usuário, um fórum para a postagem de dúvidas e 
comentários, juntamente com subsídios teóricos sobre cada um dos biomas. Atualmente já estão 
concluídos os protótipos de tela de login, de perfil, das  recompensas  que  o  usuário  obterá  ao 
realizar  as  atividades, do fórum e da tela inicial do quiz. Também estão finalizados o diagrama de 
casos de uso, a arquitetura do projeto e o  modelo  da  aplicação  que  o  Eco-play  utilizará.  Além 
disso, também está em progresso a elaboração do banco de dados, tendo o modelo entidade 
relacionamento (MER) concluído. Os próximos passos  do  desenvolvimento  envolvem  a 
implementação do aplicativo com as ferramentas citadas e a seleção das questões e do material de 
apoio que a plataforma oferecerá. 
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Educa Idoso - Plataforma Móvel para Auxiliar 
Pessoas Idosas em seu Aprendizado 

Autor(es): João Victor de Azevedo Rocha Madeira 

Orientador/a: Raquel Calloni 

Coorientador/a: Fabio de Oliveira Dias 

Instituição: IFSUL - CAMPUS GRAVATAI - Gravataí/RS 

A necessidade emergente de ferramentas que auxiliem pessoas da terceira idade em sua 
jornada acadêmica no âmbito virtual é uma realidade no Brasil e no mundo. De acordo com o Censo da 
Educação Superior de 2019, promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), observa-se que o maior crescimento de matrículas em cursos de graduação 
é o da faixa etária acima de 65 anos, com uma taxa de expansão de 46,3% entre 2013 e 2019. O 
Censo da Educação Superior de 2017 estima que cerca de 7.813 idosos acima de 65 anos e 18,9 mil 
idosos com faixa etária entre 60 e 64 anos estejam matriculados em algum curso de graduação, 
enquanto a população total de idosos no Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro  de 
Geografia e Estatística (IBGE) de 2017, é de aproximadamente 30,3 milhões.  Estudos 
desenvolvidos na área de educação gerontológica comprovam a necessidade humana de estímulo 
através do aprendizado, a qual se mantém fundamental também durante o processo de 
envelhecimento. Nesse contexto, surge o aplicativo Educa Idoso, que tem como principal objetivo 
auxiliar pessoas idosas em seus estudos através de um design intuitivo e conteúdos dispostos 
visando fácil compreensão. O princi- pal diferencial dessa aplicação é o fato de ser a primeira 
plataforma brasileira de estudos que se propõe a funcionar especificamente para atender às 
necessidades de estudantes idosos. O projeto permitirá uma troca entre os educadores, ou seja, os 
usuários que poderão submeter conteúdos na plataforma, e os alunos da terceira idade, que 
poderão acessá-los de forma prática. Os conteúdos estarão disponíveis através de vídeos e textos, 
e as dúvidas poderão ser solucionadas através de fóruns. O trabalho está em fase inicial de 
implementação, sendo pensado para a plataforma Android e tendo seu desenvolvimento através do 
ambiente Kodular com integração ao banco de dados PostgreSQL. A etapa de cadastro e login do 
aplicativo já teve todas as suas telas concluídas. As próximas etapas de desenvolvimento da 
aplicação incluem a formação de um grupo remoto de testes com pessoas idosas, cuja abordagem 
será feita a partir de formulários virtuais, e a implementação das demais funcionalidades da 
aplicação, dentre elas o gerenciamento de conteúdos submetidos à plataforma, a implantação de 
fóruns e a possibilidade de definição de notificações pelo usuário. 
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Helply, Aprendizado Jovem, Interativo e 
Imediato 

Autor(es): Luiza Viana Souza e Paulo Henrique Francisco Felipe 

Orientador/a: André Luís dos Reis Gomes de Carvalho 

Instituição: Universidade Estadual de Campinas - Campinas/SP 

Percebendo o quanto a educação no Brasil ficou defasada durante a pandemia, com  a 
adaptação rápida e desorganizada das escolas para o Ensino à Distância, vimos uma oportunidade 
de desenvolver um projeto para que possamos ajudar a melhorar essa situação no país. Com o 
objetivo de espalhar conhecimento e inconformados com o estado da educação brasileira atual, 
nós decidimos desenvolver o Helply, um aplicativo para dispositivos móveis que ajuda o estudante 
a melhorar seu desempenho em disciplinas que estejam com dúvida ou precisam ser ensinadas a 
eles,já que não a tiveram por conta da pandemia. Para isso usarão o sistema de monitoria, em que 
outro estudante que entenda do assunto possa ajudá-lo a sanar suas dúvidas. Nossa plataforma 
oferece essa monitoria em tempo real através de chat de voz e chat de texto também. Na 
plataforma, o usuário pode selecionar qual matéria está com dificuldade e encontrar um aluno com 
habilidade naquela área. Os dois serão conectados por uma chamada de voz ou por um chat de 
texto e o será ensinado na mesma hora aquilo que tem vontade de aprender. Assim, de uma forma 
muito acessível, juntando jovens com vontade de estudar, de uma maneira imediata e interativa 
através do Helply, esses estudantes vão ter uma aceleração de desempenho e mais facilidade para 
continuar seus estudos. Para desenvolver esse projeto, utilizamos o ambiente de desenvolvimento 
integrado Android Studio, programado em Java e com as telas estruturadas XML. O desenvolvi - 
mento da plataforma de ensino foi separado em 4 sprints de duração de 15 dias, cada uma com 
tarefas organizadas usando Product Backlog. Com o Helply, nosso maior objetivo é poder ajudar 
estudantes na mesma situação que nós e fazer uma diferença na situação da educação brasileira 
atual. Desejamos contribuir positivamente para o aprendizado dos jovens, impactar um grande 
número de adolescentes e fazer uma mudança significativa na maneira que o povo encara a 
educação atualmente. Esperamos conseguir alcançar o maior número de alunos brasileiros no 
Ensino Médio e apresentá-los uma educação interativa, divertida e jovem. Acreditamos que todos 
juntos, nós, estudantes brasileiros podemos reverter essa situação atual e transformar o futuro do 
Brasil. 
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HYDRA: Uma Arquitetura Autônoma de 
Monitoramento de Bueiros 

Autor(es): Nicole Ruiz Pinheiro, Nicolas Formigoni Fiedler e Vinícius da Silva Gregory 

Orientador/a: Guilherme da Cunha Rodrigues 

Coorientador/a: Vinícius Tavares Guimarães 

Instituição: IFSUL - CAMPUS CHARQUEADAS - Charqueadas/RS 

Ao redor do mundo, diversas cidades sofrem com problemas na área de saneamento. Dentre tais 
problemas, é possível destacar o entupimento de bueiros em decorrência do acúmulo de resíduos só- 
lidos provenientes do descarte inadequado de lixo nas ruas, por exemplo. Nesse contexto, conforme 
a massa de lixo se acumula no interior dos bueiros há uma diminuição da vazão da água nas galerias 
de esgoto e esse volume retido acaba, em certo momento, transbordando e causando danos a diversas 
estruturas, tais como calçamentos, residências e prédios. Esse projeto propõe o desenvolvimento de 
uma arquitetura  autônoma  de  monitoramento  de bueiros baseada  em tecnologias  como Internet 
das coisas (IoT) e  computação  em  nuvem.  Intitulada  Hydra, a  arquitetura  proposta  visa  através 
de tecnologias de IoT capturar periodicamente dados a respeito do volume de resíduos no interior 
de bueiros  e  repassar tais dados para  que  esses  sejam armazenados e analisados  com  o  suporte 
de ambientes de computação em nuvem. Para atingir o desenvolvimento da arquitetura funcional  
proposta, arquitetura esta que é considerada o resultado esperado, definimos como metodologia a 
criação de quatro módulos que serão integrados e  testados  enquanto  arquitetura  na  finalização 
desse projeto. Os módulos são os seguintes: Módulo bueiro, composto de sensores que captarão as 
informações junto aos bueiros, Módulo de Comunicação: responsável pelo suporte de comunicação, 
Módulo Nuvem: Sistema de armazenamento e tratamento de informações e Módulo Celular: Aplicativos 
utilizados no contexto do projeto. O objetivo geral do projeto é, portanto, planejar e implementar uma 
arquitetura autônoma de monitoramento de bueiros que proporcione a devida identificação e a 
notificação da possibilidade iminente do transbordamento de bueiros. Os objetivos gerais do projet o 
como um todo são: Analisar os materiais necessários para a construção  da  estrutura  a  ser 
posicionada no interior de bueiros; Analisar e definir o conjunto de sensores que serão instalados no 
interior de bueiros levando em consideração  fatores como a acurácia,  robustez ao ambiente  e  o 
custo; Analisar as possíveis tecnologias de comunicação que podem ser implantadas para realizar a 
comunica- ção entre o bueiro monitorado e a nuvem computacional; Definir qual a tecnologia de 
comunicação a ser utilizada para realizar a comunicação entre o bueiro monitorado e a nuvem 
computacional; Implementar o ambiente de computação em nuvem  para  o  armazenamento  de 
dados; Implementar o ambiente de computação em nuvem para analise dos dados coletados; 
Desenvolver duas aplicações móveis para avisos a respeito de bueiros e eventuais áreas da cidade que 
correm o risco iminente de transbordamento. Uma aplicação para  uso  de  órgãos  públicos 
responsáveis e outra aplicação para uso  da  população  em  geral. O  presente  trabalho  tem  como 
seu objetivo discutir as ideias que motivaram a pesquisa e introduzir o Módulo Bueiro. Para tanto, 
dissertaremos sobre o uso de protótipos em ambientes controlados e sobre conceitos gerais das 
tecnologias utilizadas. Os achados dessa  pesquisa  mostram  que  o  sistema  pode  ser  uma 
alternativa otimista para lidar com o entupimento de bueiros e, portanto, mais pesquisas devem ser 
realizadas, no futuro, sobre seus diferentes módulos. 
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IsLearning - uma Plataforma Web para o 
Ensino/Aprendizagem de Música 

Autor(es): Igor da Rosa Silveira 

Orientador/a: Leticia Grubert dos 

SantosCoorientador/a: Roger da Silva 

Machado 

Instituição: IFSUL - CAMPUS GRAVATAI - Gravataí/RS 

A música é uma forma de arte que faz parte do homem desde os primeiros relatos de vida. A 
musicalização pode acontecer em diversos ambientes sociais, a exemplo da escola, igreja, e de- 
mais espaços comunitários em que a criança esteja inserida. No entanto, embora exerça um papel 
importante para a formação cultural do cidadão, percebe-se que o ensino de música é um grande 
desafio no Brasil. Aliado a isso, tem-se as intempéries surgidas no contexto da pandemia da Covid-
19, que dificultaram que projetos comunitários pudessem ser desenvolvi - dos de forma presencial. 
Com o intuito de auxiliar professores e estudantes  interessados no trabalho com música, surge a 
IsLearning, uma aplicação web que possibilita um ambiente virtual para professores de música 
oferecerem cursos de forma gratuita na web. Assim, tanto o professor, que necessita de um 
ambiente organizado para criar seus cursos, quanto o aluno que não dispõe de recursos 
financeiros para realizar um curso de música, poderão ter acesso à plataforma IsLearning sem 
custos. Como recursos diferenciados de outras plataformas da mesma natureza, a IsLearning 
destaca-se por possibilitar a comunicação direta entre professor e aluno, de modo a facilitar a 
solução de dúvidas, oportunizando, desse modo, mais momentos de aprendizagem. Ademais, na 
plataforma há a disponibilização de recursos para que os professores criem suas aulas de acordo 
com o método mais adequado ao seu aluno, seja por meio de vídeos e/ou pela disponibilização de 
arquivos com materiais pedagógicos. Assim, o aluno pode dispor de um ambiente de ensino 
organizado de acordo com as suas características/preferências de aprendizado. Esse projeto, que 
decorre de um trabalho de conclusão de  curso Técnico em Informática para a Internet, do 
Instituto Federal Sul rio-grandense (IFSUL), Câmpus Gravataí, está em fase inicial. Serão utilizados 
o HTML5 para a estruturação das páginas, CSS3 para a  estilização,  o banco  de  dados MySQL 
para o armazenamento dos dados e PHP para o desenvolvimento  do  sistema  no  lado  do 
servidor do site. No atual momento os protótipos das telas estão  concluídos,  o artigo e  o 
diagrama de casosde uso estão em desenvolvimento. Os próximos passos para o andamento do 
projeto serão a conclusão do diagrama de casos de uso para levantamento de requisitos, o projeto 
do banco de dados, a programação da aplicação, e por fim, a disponibilização da  aplicação 
desenvolvida na web. 
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PETSHELP - Uma Plataforma que Auxilia 
Animais Abandonados 
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O número de animais em situação de risco nas ruas é expressivo e chama a atenção o número 
de cães e gatos abandonados no Brasil. Entretanto, analisando apenas os números de cães 
abandonados no mundo, divulgados pela Federação das Associações Veterinárias Asiáticas (FAVA), 
é possível concluir que o abandono é um  problema  com  proporção  mundial.  De  acordo  com 
matéria publicada pelo G1, os animais, quando abandonados, sofrem com a fome, maus-tratos e 
perigos nas ruas, além de ser um problema que afeta diversas áreas como saúde, meio ambiente e 
trânsito. Sendo assim, torna-se demasiado importante incentivar a adoção e a maior participação 
das pessoas em geral para atenuar essa situação. Intensificando essa questão, segundo dados 
divulgados pela União Internacional Protetora dos Animais (UIPA), o índice de abandono teve um 
aumento significativo por conta do contexto atual de pandemia. Adiciona-se a  essa  situação  a 
condição de falta de assistências voluntárias, que, de acordo com a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD/MG), acabou tornando escassas 
ações voluntárias básicas como a alimentação. Assim  como  os seres humanos, os animais têm  o 
direito à vida e à proteção. De acordo com Peter Singer, são seres sencientes, que têm capacidade de 
sentir sensações e sentimentos de forma consciente. O ato de adotar, além de ajudá-los a saírem de 
situações de risco, também é muito benéfico para  os  seres  humanos,  segundo  a  pesquisadora 
Carine Savalli Redígolo. 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 
estas questões. Este trabalho apresenta um aplicativo que tem por objetivo principal auxiliar cães 
e gatos abandonados e incentivar a adoção dos mesmos, denominado PETSHELP. Para efeitos de 
comparação, foram estudados alguns trabalhos relacionados à área deste projeto. As principais 
diferenças entre  os  trabalhos  existentes são o registro  e a  visualização dos animais abandonados,  
que se dá pelo mapeamento da localização dos mesmos. O aplicativo, em fase de desenvolvimento, 
utiliza a 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 o cadastro de cães e gatos encontradosnas ruas e as opções de auxiliá-los, que se dão por meio 
da adoção e assistência para a alimentação. Este projeto encontra-se em estágio inicial de 
implementação, estando concluídas a  sua  identidade visual e  a interface  gráfica  de  seus  módulos 
de login e cadastro de usuários, e, atualmente, sendo finalizada a interface gráfica do módulo de 
cadastro de animais. Após a conclusão do protótipo, está  prevista  a  validação  de  suas 
funcionalidades através do uso por parte de grupos voluntários. Os resultados dos testes serão 
detalhados na monografia do trabalho de conclusão de curso. 
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Seranus - Um Jogo Casual que Auxilia Alunos 
no Estudo da Literatura Brasileira 
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Coorientador/a: Fabio de Oliveira Dias 

Instituição: IFSUL - CAMPUS GRAVATAI - Gravataí/RS 

Mesmo com o mercado de jogos se expandindo cada vez mais, uma área que permanece pouco 
explorada por diversos desenvolvedores é a que envolve a faixa etária de adolescentes e jovens adul tos 
com o intuito de auxiliar seus estudos relacionados aos conteúdos curriculares do  ensino  médio de 
uma maneira didática. Muitas vezes, plataformas com essa finalidade tendem a ter um foco maior no 
conteúdo do que na própria jogabilidade e no interesse de jogadores, o que acaba afastando essa faixa 
etária em específico. Diversos estudos apontam o impacto que um jogo pode gerar no aprendizado 
de seus usuários. Seymour  Papert, um dos pioneiros no uso de computadores  no aprendizado e 
criador da linguagem Logo, defendia que a educação pode ser potencializada  através  de  um 
facilitador, incluindo a utilização de jogos. Nesse sentido, o projeto Seranus surge com a proposta 
de auxiliar seus jogadores em relação  aos  estudos  de  literatura  brasileira,  promovendo  um 
ambiente instigante aos seus usuários. A principal  característica  dessa  aplicação é  ser  um  jogo 
capaz de satisfazer tanto o jogador casual quanto os que  estão  procurando  aprender  sobre  o 
assunto tratado. O estilo visual novel foi escolhido por sua  grande  ênfase  em  diálogos  e 
envolvimento do jogadorna história. Jogos como Danganronpa e Doki Literature Club utilizam essa 
ênfase para causar medo no jogador,enquanto aplicações como Undertale e Deltarune emocionam o 
jogador com sua história profunda. Visando esse potencial de impacto no usuário, Seranus possui 
como seu maior diferencial, além de sua história principal, o caráter pedagógico. Este projeto, 
decorrente de um trabalho de conclusão de curso Técnico em Informática para Internet, está em sua  
fase inicial e utiliza Twine para estruturar o roteiro,  o  framework JavaScript  RenJS,  o  banco  de 
dados MySQL e a linguagem PHP. Atualmente, a estrutura da história, o diagrama de casos de uso, a 
arquitetura do projeto e a fase inicial do roteiro estão concluídos. Os próximos estágios do 
desenvolvimento compreendem a conclusão da modelagem do banco de dados, um protótipo do 
jogo utilizando o framework RenJS e a implementação de um sistema de conquistas. 
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Sistema de Gestão Integrado de Baixo Custo 
para Pequenos Negócios 
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A pandemia do COVID-19 causou um impacto significativo no cenário da economia mundial. As 
novas regras impostas visando evitar a disseminação do vírus afetaram  diversos  negócios  de 
diferentes portes. Empresas que já realizavam suas vendas na internet, foram  as mais beneficiadas 
pela pandemia, enquanto o cenário das empresas que atuavam apenas de forma presencial exigiu 
rápida adaptação para o digital. Essa transição e o aumento da presença online  demandam 
investimento em tecnologia, que pode ser bastante significativo no orçamento das empresas, 
principalmente as pequenas. Entretanto, existe um componente essencial e frequentemente 
negligenciado para o funcionamento do negócio digital: um sistema de  gestão integrado (SGI).  Um 
SGI é o que possibilita que todo o negócio funcione de maneira automática e sistêmica, integrando 
atividades de diferentes setores, compartilhando fluxo com os clientes e eliminando redundâncias 
e inconsistências de informações. Empresas de grande e médio porte costumam utilizar as ERPś - 
Enterprise Resource  Planning - como SGI. Contudo, os SGIs possuem um alto valor de aquisição e 
criam a necessidade de  treinamento  de  funcionários,  consequentemente  tornam-se  um 
investimento inviável para os pequenos negócios.  O  objetivo  deste  trabalho  é  realizar  um  estudo 
de caso sobre o desenvolvimento de um SGI e analisar o ambiente do  Google Workspace  como 
sistema de baixo custo para pequenos negócios. Primeiramente, foi realizada uma análise para 
selecionar uma empresa que  tivesse a  demanda  de  um  SGI  e  aceitasse  participar  da  proposta. 
Em seguida, para o desenvolvimento do sistema, foi  analisado o modelo de  negócio, e  com base 
nisso, escolhidos os métodos de aplica- ção das ferramentas do  Google  Workspace,  as  quais 
oferecem serviços gratuitos. A automação das ferramentas do Workspace foi feita com o Google 
Apps Script, pois as ferramentas do workspace isoladas não emulam um SGI sem a  devida 
programação do ambiente. Estabeleceu-se parceria com uma empresa tradicional do município de 
Charqueadas, o Clube Piratini. O qual apresentou problemas  de  gestão  com o  controle  de  acesso 
dos sócios, onde, por decorrência da quantidade de membros  e  falta  de  um  sistema  de 
identificação, haviam entradas irregulares no clube. Sendo assim,  o  caso  consistiu  no 
desenvolvimento de um sistema  para integrar os dados dos sócios e  controle  de  pagamentos  com 
um cartão virtual. A solução estudada possui custo zero e não exige a  necessidade  de  investimento 
em tecnologia, e facilita a identificação de sócios no acesso ao clube. 
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Study Place: um Site de Estudos e 
Comunicação entre Aluno e Professor 

Autor(es): Alice Oliveira de Souza 
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Coorientador/a: Raquel Calloni 

Instituição: IFSUL - CAMPUS GRAVATAI - Gravataí/RS 

Em consequência da pandemia, as buscas por plataformas digitais de ensino obtiveram um au- 
mento significativo, fazendo com que esse tipo de ferramenta fosse disponibilizada em diversos for - 
matos. Entretanto, mesmo com diversas opções à disposição, os usuários ainda encontram muitas 
dificuldades na utilização dos sistemas oferecidos. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de 
Educação a Distância (ABED) sobre a educação durante a pandemia  mostrou que em torno de  67% 
dos alunos relataram dificuldades de adaptação e organização nos estudos remotos. Outro 
levantamento, realizado pela Educatech, mostrou que grande parte  dos  professores  também 
encontrou empecilhos no ensino remoto, dentre eles a falta  de  autonomia  dos  discentes  na 
realização das atividades e na organização dos estudos e a falta de  habilidade  de  docentes  e 
discentes para o uso de plataformas digitais de ensino. Pensando nestes fatores, o objetivo deste 
trabalho será desen - volver um site voltado para alunos e professores de ensino médio para 
disponibilização e acesso a conteúdos  escolares,  facilitando  o  processo  de  ensino-aprendizagem 
para os usuários com pouca ou nenhuma familiaridade com o ambiente digital. Os usuários sem 
experiência com o uso de tecnologias acabam por perderem-se na utilização dessas ferramentas 
digitais, pois são poucas as  plataformas de ensino que  oferecem uma  utilização  simples, objetiva  e 
de fácil entendimento. A grande maioria  possui uma elevada quantidade de  funcionalidades que 
tornam a  utilização  mais  complexa.  O Study Place, por sua  vez, tem a proposta  de um layout 
simples e funcionalidades objetivas. O site será estruturado para possibilitar o cadastro  de escolas, 
onde a instituição realizará o pré-cadastro do seu corpo docente e discente e selecionará sua grade 
curricular.   Com isso, o professor poderá, posteriormente, realizar seu cadastro, informando a escola  
em que trabalha e a disciplina que leciona.  A seguir, o docente poderá  disponibilizar  materiais 
didáticos em diferentes formatos na plataforma. O aluno, por sua vez, realizará seu cadastro e 
informará a escola e o turno aos quais pertence. Com isso, o estudante terá livre acesso a todas as  
matérias cadastradas pela sua escola. O Study Place também contará com um fórum para retirada 
de dúvidas único por matéria, onde os alunos poderão fazer perguntas relacionadas à matéria em 
questão. A cada nova pergunta, o professor responsável pela disciplina será notificado por email e  
poderá atribuir respostas que ficarão visíveis a todo usuário cadastrado. A  plataforma  será 
desenvolvida na linguagem PHP, com a implementação do banco de dados MySql,  e  será 
disponibilizada na Internet.  No momento, o site jápossui  os  protótipos  das  telas  de  cadastro, login 
e disciplinas prontos. As  próximas  etapas a  serem  desenvolvidas serão a implementação  do banco de 
dados, onde serão armazenadas as informaçõesregistradas, a programação do site, onde serão criadas 
as telas funcionais, e o teste da plataforma. 
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TRILOGIC: Uma Plataforma Educativa para o 
Ensino da Lógica de Programação a Alunos 
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Devido ao vasto uso de recursos computacionais nos mais diversos ramos, os cursos de forma- 
ção na área de Tecnologia da Informação (TI) são cada vez mais requisitados. É indispensável que 
quem deseja ingressar na área de informática conheça e entenda a lógica de programação (LP) pois 
seus conceitos são essenciais para o aprendizado de qualquer linguagem de programação, ou seja, 
tem grande influência no processo de aprendizagem dos alunos de TI. A compreensão de lógica de 
programação é imprescindível para que o aluno consiga avançar nos cursos de TI, mas cerca de 
60% das retenções acontecem nas disciplinas que abordam esse conteúdo. Para os estudantes o 
principal elemento dificultante no aprendizado da LP é a falta de motivação que resulta na 
dificuldade da aplicação de conceitos técnicos. Tendo em vista o índice de retenção citado, 
desenvolveu-se uma plataforma de estudos intitulada Trilogic que usa atividades lúdicas para  
melhorar a compreensão de conceitos básicos da LP e motivar os alunos. O projeto, inicialmente, 
contemplou uma extensa pesquisa bibliográfica com ênfase em ensino de LP que elencou 
elementos para o desenvolvimento da plataforma, possibilitando a  modelagem e implementação 
da plataforma. O Trilogic possui o backend em PHP, utilizando o framework Laravel para controle 
de rotas e de injeção de dependências. Já o seu frontend é feito em JavaScript, utilizando Node.js,  
NPM para gerenciar pacotes necessários para o projeto e AngularJS. Utilizando-se do framework 
AngularJS, o cenário é montado empregando o directive, conceito que permite o reuso de 
componentes aplicados em todos os objetos da cena. Ao longo de sua utilização, o projeto obteve 
a aprovação de 90,9% dos alunos usuários e tem contribuído para um aumento do rendimento nas 
disciplinas de LP. Ao perceber que a plataforma não estava abrangendo os alunos surdos ou 
ensurdecidos, já que estes não eram capazes de usufruir da plataforma em sua totalidade devido a 
sua condição auditiva, foram propostas e implementadas melhorias no projeto com o intuito de 
tornar a plataforma acessível a este público a partir da utilização da Suíte Vlibras, responsável por 
realizar a tradução dos textos didáticos presentes no Trilogic com o auxílio de um intérprete 3D. As 
adaptações implementadas foram avaliadas por profissionais intérpretes de Libras e novos testes 
estão sendo realizados com a comunidade não ouvinte. Cabe destacar que o Trilogic  está 
disponível para o usuário final e vem sendo utilizado pelos docentes e alunos dos cursos de 
desenvolvimento de diversas instituições. 
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YourTeacher- Plataforma Web para Auxiliar na 
Busca por Professores Particulares 
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A pandemia decorrente da Covid-19 teve impacto negativo na educação de grande parte dos 
estudantes, tendo em vista o fechamento das escolas  durante  meses.  Estudo  do  UNICEF  em 
parceria com o Cenpec Educação constatou que, em novembro de 2020,  quase  1,5  milhão  de 
crianças e adolescentes não frequentavam a escola. Além disso, 3,7 milhões de pessoas, mesmo 
estando matriculadas, não conseguiram manter o aprendizado em casa e não tiveram acesso às 
atividades escolares. Pesquisa desenvolvida pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação  da 
Educaçãoda Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF) em parceria com a Secretaria da 
Educaçãodo Estado de São Paulo, sobre os impactos da pandemia de Covid-19 na educação básica 
da rede pública estadual de São Paulo, concluiu que, em comparativo a 2019,  os  estudantes 
regrediram no aprendizado de Português e Matemática, destacando-se o 5° ano do  ensino 
fundamental, que teve a maior queda entre 2019 e 2021. Levantamento feito  pela  Associação 
Brasileira de Educação a Distância (ABED), sobre as atividades remotas na educação durante a 
pandemia, demonstrou que  67% dos alunos se queixam de dificuldades em estabelecer e organizar 
uma rotina diária de estudos e 72%  relatam  que,  apesar  de  participarem  das  atividades 
promovidas pela escola, consideram que aqualidade das aulas remotas  piorou em  comparativo  às 
aulas presenciais. Em meio a essa situação surge a plataforma web YourTeacher, resultante de um 
trabalho de conclusão de curso Técnico em Informática Para Internet do Instituto  Federal  de 
Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense(IFSUL), tendo como principal objetivo auxiliar pais 
e estudantes na procura por professores particulares que auxiliem a organização dos estudos e 
aprimorem o aprendizado dos estudantes. O software permitirá o cadastro como professor ou 
estudante. Ao usuário professor será permitido o gerenciamento e possibilidade de anúncio do seu 
perfil, contendo uma breve biografia, os conteúdos a serem ensinados, disponibilidade de horários e 
o valor cobrado por suas aulas. O usuário aluno terá como funcionalidade principal a busca por 
professores, com uma série de filtros que facilitam a procura por um docente que atenda os seus  
requisitos. Além disso, é oferecida a comunicação entre professor e estudante através de correio  
eletrônico ou Whatsapp e uma lista de perfis de sua preferência, tendo como base as suas buscas 
anteriores. As principais diferenças entre  essa  plataforma  e  outras  com  premissas semelhantes são 
o sistema de filtragem, a integração ao Whatsapp e a listagem de perfisselecionados pelo usuário. O 
projeto está na etapa inicial, sendo desenvolvido com o framework React integrado ao banco de dados  
PostgreSQL. As telas de login e cadastro estão com seus protótipos  concluídos.  Os próximos passos 
são a prototipação das demais telas, a implementação da lógica e a formação de um grupo de 
professores e alunos para testes e avaliação do desempenho do software. 
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Análise Comparativa da Precipitação e 
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O presente trabalho demonstra  uma análise comparativa da precipitação e temperatura  de esta- 
dos litorâneos brasileiros em presença da mata atlântica exuberante. A pesquisa teve por objetivo 
avaliar o comportamento da temperatura e precipitação ao longo de um gradiente de latitude de 
estados litorâneos com esse bioma presente  – visto que esse é  um bioma  de extrema importância 
para o ecossistema brasileiro, há grandes entraves para compreensão da climatologia no Brasil e 
enormes sucateamentos da meteorologia na atualidade.  Para  ser executada, inicialmente  foi  feita 
uma  amostragem decidades com mata  atlântica  através de  mapas do  CNiPPNE, SOS Mata  Atlântica 
e Observatório Ambiental, resultando em um gradiente desde a Paraíba (PB) até o Rio Grande do 
Sul (RS). Utilizou-seda plataforma BDMEP do Instituto Nacional de Meteorologia e da Universidade 
Feevale para obtenção de dados sobre temperatura e precipitação referentes às estações dessas 
localidades. A temperatura foi aferida durante o período de abril de 2020 até abril de 2021, enquanto a  
precipita- ção foi selecionada apenas para os meses de junho e dezembro de 2020. Os valores 
foram então tabulados comparando fator abiótico por latitude, resultando em 3 gráficos distintos 
que servem de resultados da pesquisa. Com a análise de  dados e  pesquisa  bibliográfica  pode-se 
aferir que ao se aproximar da Linha do Equador, a temperatura média tende a aumentar devido a  
diferença de ângulo que os raios de sol atingem a Terra, sendo mais distantes do zênite para latitudes 
mais acentuadas, em especial nos meses de inverno, causando menor absorção de energia nessas 
localidades. Um ponto destoante é a estação pernambucana de Garanhuns, que se localiza cerca 
de 800 m acima do nível do mar, analisando ares mais rarefeitos e consequentemente mais frios. 
Quanto à precipitação: nos meses de inverno ela é  distribuída  ao  longo  de  toda  a  latitude 
observada, porém durante o verão há um declínio inegável para esta - dos nordestinos e um leve 
aumento para estados ao sul e sudeste. Isso pode ser explicado graças às diferentes massas de ar 
atuantes: no sul e sudeste há a presença de massas de ar amazônicas que regulam a umidade e 
precipitação durante dezembro, enquanto  o  nordeste  é  influenciado  por  massas  do  oceano 
pacífico, em especial decorrentes do El niño e La niña, geralmente causandoaquecimento e seca. 
Formações geográficas também possuem influência: como, ao sul, a cordilheira do Andes impede a  
viagem dessas massas úmidas para regiões ainda mais distantes, elas acabam precipitando nessas 
localidades, regulando as chuvas. Porquanto o planalto da Borborema, ao nordeste, seca quaisquer  
massas úmidas continentais, como as massas amazônicas, que tem de chegar ao litoral, mantendo o 
período de seca. Em conclusão, a temperatura  média  parece  tender  a  aumentar  com  a 
aproximação da Linha do Equador, enquanto a precipitação se deu de forma ampla durante o mês 
de junho/2020, porém mais restritaao sul e sudeste em dezembro/2020. Por fim, estão compilados 
nessa pesquisa uma série de estudos confiáveis acerca  do  tema,  se  colocando  disponíveis  como 
base para pesquisas futuras. 
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A partir do simples ato de comer uma manga, nos perguntamos o que fazer com o seu caroço, 
aquele resíduo, que nunca tínhamos dado importância. Pesquisamos muito e observamos que 
utilizamos excessivamente plásticos descartáveis, mas que nem sempre se tem um descarte adequado, 
gerando consequências nocivas ao meio ambiente. Por não serem biodegradáveis e pela difícil 
compactação, geram um   grande   volume   de lixo, espalhando-se facilmente pelo meio ambiente. 
Para minimizar esse impacto ambiental, utilizamos um polímero natural, o caroço da manga, para a 
produção de um bioplástico que tem como vantagem a sua degradabilidade, ser obtido de fontes 
orgânicas e reaproveitáveis, em busca de soluções para as ODS 11, 12 e 14. Além disso, esse caroço 
não é aproveitado pela indústria, promovendo a extensão do tempo de vida deste resíduo e a 
diminuição dos impactos ambientais causados pelos polímeros artificiais. No processo de produção 
do bioplástico foram utilizadas diferentes proporções de fibra triturada (82,38% de seus grãos menores 
que 0,5 mm), glicerina, amido e água deionizada, à quente para a gelatinização do amido. Após a 
secagem, as placas foram obtidas a uma prensagem à quente utilizando prensa hidráulica. 
Conseguimos moldá-lo, por se tratar de um termoplástico e, com camadas, formamos um pote, para 
possível aplicação em nosso cotidiano. Portanto, obtivemos 4 tratamentos, que foram submetidos a 
testes de resistência à temperatura, biodegradabilidade, absorção de água e densidade para 
avaliação de suas propriedades. Em relação aos resultados, no teste de densidade, o Tratamento 1 
apresentou densidade de 2,15 g/mL (desvio padrão de 0,01), o Tratamento 2: 2,37 g/mL (dp de 0,02), 
o Tratamento 3: 2,45 g/mL (dp de 0,01) e o Tratamento 4: 2,93 g/mL (dp de 0,01). No teste de 
absorção de água, colocamos as amostras em potes com água por uma semana e ao final deste 
período o Tratamento 1 absorveu 26,4% de água (dp de 7), o Tratamento 2: 25,14% (dp de 8), o 
Tratamento 3: 18,17% (dp de 10) e o Tratamento 4: 14,54% (dp de 6). No teste de biodegradabilidade 
as amostras foram enterradas por três semanas e após tiradas, todas sofreram biodegradação, com 
100% da massa decomposta. No teste de resistência à temperatura, as amostras queimaram e ficaram 
quebradiças em 180°C. E, futuramente, serão feitos testes para definir, especificamente, que tipos 
de alimentos podem ser armazenados no potinho. Realizando o projeto, conseguimos produzir 
protótipos de um bioplástico feito da fibra do caroço da manga para tentar minimizar os problemas 
causados no meio ambiente pelos plásticos convencionais e, temos como propósito, utilizá-lo para 
embalagens de fast food, já que esses são descartados após seu uso, gerando uma grande 
quantidade de lixo. Além disso, através desta pesquisa e da criação de uma página no Instagram 
(@projetobioplastico) buscamos promover o consumo responsável dos plásticos entre a comunidade, 
fomentando um ambiente mais sustentável. 
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O Brasil por conta de sua variedade geográfica se tornou um grande importador e exportador 
de rochas ornamentais, chegando ao quarto lugar mundial. Entretanto, com  uma  maior demanda 
nesse setor, passa-se a obter uma maior formação de resíduos, que, quando descartadas de forma 
incorreta, podem contaminar os solos e águas, causando a degradação da paisagem, a destruição do 
habitat natural, liberando poeiras  e  formando  gases  nocivos.  Dentro  desse  contexto,  estão 
surgindo cada vez mais processos focados  na  reutilização  de  materiais  provenientes  desses 
insumos, por possuírem baixo custo e boa aplicabilidade. A formulação de uma massa plástica 
sustentável derivada de resíduos de cortes de mármores  e  granitos,  com  base  na  resina  de 
poliéster insaturada, demonstra eficácia  dentre  os pontos econômicos e eco- lógicos.  O  objetivo 
desse trabalho foi avaliar a transformação dos resíduos provenientes do  corte  de  mármores  e 
granitos para posterior utilização como massa plástica,  substituindo  aquelas  produzidas 
industrialmente para ser aplicada no ramo. As propriedades de concentração em maté ria foram 
analisadas por meio de fotometria de chama e por absorção  atômica.  E, para  isso, utilizou-se o 
resíduo proveniente da  marmoraria  Giani  Mármores e  Granitos,  empresa  localizada  no  município 
de Novo Hamburgo, em que foram coletados 18 gramas de resíduo. Esse, passou por processos 
químicos para  obter-se as amostras no estado necessário para  os dois ensaios já  citados. A partir 
disso foram realizados dois testes físicos comparando a massa comercial com a sustentável, estes  
sendo:  de resistência a aderência a tração (colagem de pastilhas com as massas em uma pedra e 
o arrancamento das mesmas), para determinar a interação entre o constituinte e o substrato, e de 
resistência a flexão em três pontos (formação de quatro corpos de  prova  com as massas e aplicação 
de força até o rompimento), para verificar as propriedades do material independentemente  do meio  
que será utilizado. E para comprovar a utilização no ramo foi realizado um comparativo visual, em 
que foi fabricado a massa sustentável, aplicado pigmentos sólidos e líquidos na mistura, colada as 
pedras e após o tempo de cura, realizado o corte com uma serra mármores, utilizada diariamente 
em marmorarias. A massa plástica desenvolvida  apresentou  resultados  superiores  à  comercial 
testada em relação ao principal teste, esse sendo de resistência a aderência a tração, possuindo a 
média de 9,82 kN frente a 6,57 kN, já em relação ao teste de resistência a flexão em três pontos,  
constou-se inferior diante dos resultados, tendo a média de 23,55 MPa frente a 28,33 MPa, por conta 
do segundo corpo de prova estar com a composição mais viscosa e do plano ter se  desregulado 
durante o ensaio. Em relação ao comparativo visual, as pedras coladas, com  ou  sem  pigmento só- 
lido, não se descolaram durante o corte apresentando resultado positivo, porém as coladas com 
pigmento líquido a base d’água, descolaram-se, isso se deve pelo teor de  umidade  da  massa  que 
deve estar abaixo de 1%. Considerando essas informações, o resíduo torna-se eficiente quando 
misturado com a resina e apresentando potencial  de  substituição  em  relação  a  massa 
industrializada. 
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A Pesquisa Operacional (P.O) é uma ferramenta de grande relevância para as indústrias de 
manufatura bem como para o setor agrícola, visto que  pode  auxiliar  as  referidas  áreas  a 
amenizarem impactos negativos que os sistemas de produção, cultivo, vendas e transporte podem 
ocasionar/sofrer. A presente pesquisa foi desenvolvida na  região  do Vale  do  Ribeira,  uma  região 
com enorme potencial para o crescimento da produção da banana, e que é, atualmente, a maior 
produtora da fruta no estado de São Paulo, porém que é também uma localidade carente  em 
tecnologia e recursos. Talcontexto torna essencial que se procure evitar ao máximo o desperdício 
do referido produto, que chega a praticamente a metade de sua produção. A necessidade de 
empreender ações que bus- quem otimizar os processos, maximizar ganhos, tais como produzir 
evitando perdas de produção,  desperdício de  matéria-prima  e insumos, e até  mesmo preservar o 
meio ambiente, faz com que a utilização da P.O se faça cada vez mais relevante, uma vez que, a 
ferramenta em questão, por meio de modelos  matemáticos,  busca  quantificar  as  variáveis  de 
decisão e chegar ao modelo ideal, con- seguindo alcançar o resultado desejado ou planejado, além 
de colaborar com a sustentabilidade, por possibilitar a implementação de ações que visem a 
preservação do meio ambiente e um maior aproveitamento da produção, advindos da possibilidade 
da diminuição do desperdício. O presente trabalho tem como objetivo estudar os benefícios que a 
Pesquisa Operacional pode vir a trazer parao ramo de produção e  cultivo da  banana  na  região do 
Vale do Ribeira e quais impactos  positivos  podem ser gerados para o produtor e para a sociedade 
local.  Desta forma, foram analisados parâmetros  passíveis  de  serem  utilizados  para  a  construção 
de modelos de otimização, que auxiliem namaximização de lucros e na diminuição de prejuízos aos 
bananicultores, proporcionando um melhoraproveitamento de  sua matéria-prima. Para  tal optou-se 
pela pesquisa bibliográfica, que permitisse a análise e organização de subsídios a partir dos quais 
fossem possíveis a construção de uma discussão teórica acerca do  tema,  bem  como  a 
fundamentação de proposta de soluções e melhores formas de planejamento para os processos 
agroindustriais da produção e cultivo da banana. 
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Adicionando à Qiskit Suporte para Simular 
Algoritmos Quânticos em FPGA 
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Gigantes da computação como Google, IBM e Microsoft vem investindo pesado no desenvolvimento 
de computadores quânticos, visando atingir a supremacia quântica, termo que  representa  a 
capacidade de computadores quânticos resolverem problemas que seriam impossíveis para 
computadores clássicos resolverem em tempo hábil. Algumas dessas  empresas até disponibilizam 
acesso a seus protótipos gratuitamente por meio de suas APIs para pesquisadores de todo o mundo 
a  fim  de popularizar o assunto entre a academia e entusiastas.  Este é o caso da  Qiskit, uma  API  
Open Source escrita em Python para dar suporte à modelagem, simulação e execução de algoritmos 
quânticos em dispositivos NISQ (Noise Intermediate Scale Quantum) da IBM. Porém, os desafios de 
construir um computador quântico tornam necessário ainda investir na simulação  de  sistemas 
quânticos em computadores clássicos, com o objetivo de fornecer um ambiente mais acessível para 
criação e aprimoramento de algoritmos quânticos maiores do que os protótipos existentes podem 
suportar. A questão é que a natureza paralela e  exponencial  da  computação  quântica  torna 
impossível realizar simulações eficientes no tempo em máquinas sequenciais clássicas, e, portanto, 
para enfrentar este problema, a literatura tem mostrado alternativas que exploram o paralelismo de 
outras arquiteturas como FPGAs e GPUs, com o objetivo de transferir a complexidade da simulação do 
domínio do tempo para o domínio do espaço. Curiosamente, apesar de suportar simulação em GPU, 
a API Qiskit ainda não possui suporte para executar em FPGA. Pretendemos investigar diferentes 
modelos de arquitetura customizada para simulação de  algoritmos  quânticos  em  FPGA,  visando 
futura implementação em um ASIC. Os modelos serão implementados utilizando  Verilog  HDL, 
validados usando os protótipos de computadores  quânticos da IBM como modelos de referência, e 
serão comparados tend o como métricas de avaliação parâmetros como escalabilidade e tempo de 
execução. A ideia final é contornar o mecanismo de simulação nativo da Qiskit para executar 
remotamente em um modelo FPGA disponível remotamente por meio de nosso serviço web, capaz 
de processar essas solicitações, executar o algoritmo  quântico  e  enviar  os  resultados  finais  de 
volta. O projeto encontra-se em desenvolvimento, já  tendo  sido  realizado  os  primeiros  estudos 
sobre os fundamentos da computação quântica, estudo da  API  Qiskit,  e  implementação  dos 
primeiros circuitos quânticos em  C e em Python visando entendimento  e  desafios  da  complexidade  
de simulação inerentes a esse novo modelo computacional. 
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Este é um trabalho desenvolvido na área de inteligência artificial, voltado para o Processamento 
de Língua Natural (PLN), mais especificamente análise de sentimentos, e tem como propósito desenvolver 
um classificador de sentimentos que trata de tweets sobre o governo de Minas Gerais. A análise de 
sentimento tem como objetivo identificar quais os sentimentos expressados em diferentes materiais como 
por exemplo em áudios, ou até mesmo em textos, e está se tornando ainda mais necessária no mundo em 
que vivemos. Porém, esse tipo de análise de sentimentos está muito restrito ao idioma inglês, tendo em 
vista que essa é a língua que geralmente, serve de interface entre diferentes povos e que possui uma 
imensa importância econômica, já que os países ricos a utilizam, mesmo, às vezes, não sendo como 
primeira língua, então, a maioria dos trabalhos são voltados a ela, fazendo assim, não possuirmos 
métodos para análise de sentimento melhores ou de mesma qualidade como temos para o inglês. 
Encarando isso como um problema, esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um 
classificador de tweets, capaz de extrair a orientação de sentimento de determinado post, ou seja, 
detectar se a opinião expressa no tweet é positiva, negativa ou neutra, tudo isso com base em nossa 
língua. Sabendo que, o aprofundamento nessa área por parte de nossa língua é bem baixa, a criação 
de um classificador para o português seria bastante importante, estimulando assim ainda mais o estudo 
desta área em nossa língua, auxiliando no jeito em que grandes marcas ou instituições recebem críticas 
de seus usuários. Para a construção deste classificador, é necessário utilizar um dataset. Utilizamos um 
já existente, encontrado no GitHub, chamado Tweets-MG, o qual possui diversos tweets relacionados ao 
governo de Minas Gerais. Na parte relacionada a programação, está sendo utilizado Python, com diversas 
bibliotecas direcionadas para inteligência artificial. Para o treinamento, os vetores x e y de treinamento 
foram definidos, o batch size foi de 256, com 100 épocas, a verbose foi de 1 e a validação se deu através 
dos vetores x e y de teste. Antes de criar o algoritmo específico para o projeto em questão, foram criados 
vários algoritmos para diferentes DataSets, sendo assim, quando finalizado o dataset oficial, foi 
necessário apenas adequar o algoritmo para ele. Para o pré-processamento dos tweets, primeiramente, 
foram descartadas as colunas do dataset que para este caso não possui relevância, após isso, os 
comentários já existentes foram modelados de forma para que facilitar na parte do treinamento. Após 
isso, o modelo foi treinado para aprender os padrões presentes no dataset de treinamento. Neste artigo 
mostramos como utilizar uma das abordagens para realizar Análise de Sentimentos em dados do 
Twitter sobre o governo de Minas Gerais. Os resultados de teste foram: na primeira “época”, foi obtido o 
valor de acurácia de 0,9634; na segunda época, foi de 0,961; já na última época passou a ser de 
0,9634, sendo que o erro foi de 0,0014. 

 
Palavras-chave: Análise de Sentimento de Documento, Processamento da Língua Natural, 

Aprendizado de Máquina 



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

XIV MOCITEC 

24, 25 e 26 de novembro de 2021 
125 

 

 

 

Avaliação do Potencial Larvicida do Extrato 
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A dengue é uma infecção viral sistêmica, que atualmente apresenta quatro sorotipos diferentes, 
denominados DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. A maioria da população mundial habita em 
países onde a incidência de dengue é alta, apresentando maior número de casos com óbito. Na 
inexistência de uma vacina para a doença, a prevenção e monitoramento vetorial do mosquito 
Aedes aegypti, continua sendo a principal forma de combate para a proliferação, que em sua 
grande maioria é feito por meio de produtos químicos, sendo os principais os organofosfatos e 
piretróides e a resistência a esses inseticidas já foi generalizada pelo Brasil. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar, em condições de laboratório, o  efeito  larvicida  do  extrato  hidroalcóolico  de 
frutos de Solanum. A preparação dos extratos foi realizada com 100 g da folha triturada 
acondicionadas em garrafa âmbar com 50 ml de água destilada e 50ml de álcool a 70%, o material  
ficou submerso por 5 dias e em seguida o extrato foi armazenado em frasco âmbar, sob uma 
temperatura de 10 °C [3]. Os testes de toxicidade ocorreram com a subdivisão em 6 grupos, 2 seis 
deles, grupos teste. A avaliação da atividade larvicida consistiu na utilização de 100, 200, 350, 400 
L do produto desenvolvido. Os outros dois grupos eram controles: o primeiro com o larvicida 
Piriproxifen (Controle 1), na concentração de 0,1 g, utilizada pela OMS e o segundo com uma 
mistura de glicerina e etanol (Controle 2) nas proporções de 90,91% e 3,6% (v/v), 
respectivamente. Os bioensaios da atividade larvicida seguiram o protocolo padrão da Organização 
Mundial da Saúde, realizados em quintuplicata com 10 larvas em cada repetição e a mortalidade 
foi verificada após 24 horas. A CL50 para o extrato foi calculada através da intersecção das curvas 
de larvas mortas e larvas vivas, tendo como resultado estimado a log 2,1, com uma concentração 
aproximada de 105 L (0,68 g mL-1 extrato bruto) com um intervalo de confiança de 2,013 g mL-1. 
Os resultados obtidos neste trabalho mostraram uma mortalidade de larvas entre 70%, para a 
dose mais baixas logo quando se utilizaram doses mais altas os índices de mortalidade variaram 
entre 60 e 70%. Os resultados serão uteis para a promoção de pesquisas para  o  controle  do 
mosquito A. aegypti. 
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Devido a diversidade de aplicações, os drones têm se tornado mais populares ao decorrer dos 
anos. O que  começou com  finalidade  militar, hoje atinge  vários segmentos da sociedade, pode-se 
citar as atividades na indústria cinematográfica, transporte, competições, pesquisa e mapeamento,  
vigilância, agricultura e lazer.  O propósito do projeto é a obtenção de um drone de alta eficiência 
e baixo consumo energético, para a utilização em atividades de  monitoramento e  transporte,  como 
por exemplo, no setor de delivery, que foi ampliado consideravelmente em razão da pandemia do 
COVID 19. Nessa fase inicial, foi optado por definir uma arquitetura básica de drone, através de 
pesquisas bibliográficas exploratórias, por meio de consultas sobre tipos de drones, definindo quais  
enquadram-se melhor no projeto. Nesse sentido, realizou-se: o levantamento dos hardwares mais 
utilizados, estudando controladoras de voo com preços acessíveis e  bons  resultados  em  sua 
utilização; a análise do software necessários  para  calibrações  e  ajustes  do  UAV,  priorizando 
modelos com configurações simples, para facilitar  acesso  e  a  utilização  pelo  público;  a 
compreensão da funcionalidade  dos  componentes eletrônicos,  por  meio  de  simulações  realizadas 
no Tinkercad. Entre os diferentes drones multirrotores analisados, optou-se pelo modelo quadrotor 
(quatro rotores), pelo fato de apresentar baixo custo de construção e manutenção, e por sua 
simplicidade de montagem.Além disso, constatou-se que os componentes mínimos necessários para a 
construção do drone são: frame (carcaça do drone), motores brushless, hélices, controladores 
eletrônicos de velocidade (ESC), bateria, placa controladora de voo, sensores, sistemas de controle e 
módulo de comunicação. Para a placa controladora, optou-se pela placa Arduino Nano, por possuir 
quantidades de entradas e  saídas  mínimas necessárias para os componentes a serem utilizados, ser 
um sistema embarcado de propósitos gerais, ter vasta  rede  de  usuários,  baixo  custo,  baixo 
consumo de energia e tamanho reduzido. Como o software  de controle  foi escolhido o MultiWii,  por 
ser open source (código aberto) e apresentar uma boa interação com a placa controladora. Como 
próximos passos do trabalho, pretende -se desenvolver o protótipo do veículo aéreo não tripulado 
(UAV), verificando assim se as escolhas realizadas neste trabalho estão de acordo com o objetivo 
proposto. Além disso, planeja-se construir uma bancada de testes de  drones,  visando analisar a 
atitude e aprimorar o seu funcionamento. 
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As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Um dos exames mais 
solicitados para diagnosticar cardiopatias é o eletrocardiograma –  ECG.  O  ECG  é  usualmente 
realizado em hospitais e  clínicas  especializadas  e,  portanto,  demanda  o  deslocamento  dos 
pacientes atéesses locais. Considerando o grande número de pacientes com mobilidade reduzida, a 
concentração em grandes centros urbanos e, mais recentemente, o estresse no sistema de saúde 
provocado pela pandemia do coronavírus, o desenvolvimento de tecnologias que permitam  o 
diagnóstico remoto de problemas cardíacos é de extrema relevância.  O  principal  objetivo  deste 
projeto é desenvolver um sistema portátil de aquisição, processamento, visualização e transmissão 
de sinais de ECG paradiagnóstico remoto de cardiopatias por profissionais de saúde. Para alcançar 
o objetivo, o trabalho é dividido em duas partes: I - aquisição, processamento  e  detecção 
automatizada de cardiopatias baseado nos sinais do ECG e II - transmissão desses sinais através 
da internet e desenvolvimento do ambiente de visualização e análise remota  dos profissionais  de 
saúde. Na parte I é necessário desenvolver um dispositivo portátil  para a  realização  do exame  de 
ECG composto por um circuito de aquisição e  um  microcontrolador.  Os  dados  são  capturados 
através de eletrodos conectados ao corpo do  paciente ou  simulador de ECG e enviados para  uma 
placa de aquisição. O desenvolvi- mento da placa de aquisição contém circuitos de amplificação, 
DRL e filtros. Em seguida, os sinais ECG serão processados por um microcontrolador responsável 
por executar os algoritmos de reconhecimento  de  cardiopatias  e  condicionar  e  enviar  os  dados 
pela internet. Na parte II, um servidor na nuvem oferece  webservices para permitir a  comunicação 
com o ECG portátil. O servidor também pode filtrar em software o sinal ECG caso necessário e 
armazenar todos os dados recebidos embanco de dados. Após o desenvolvimento  do  servidor  web, 
site e aplicativo, ambos com a mesma funcionalidade, disponibilizam o  sinal  ECG  de  qualquer 
paciente em uma interface adequada para  o  profissional  de  saúde  que  estiver  acessando  o 
sistema. Progressive Web Apps (PWA) emergem  como  alternativa  promissora  para  o 
desenvolvimento de aplicações multiplataforma (site, aplicativos Android e iOS) usando um único 
código-fonte quando não há uso de funcionalidades específicas de dispositivos móveis. As 
funcionalidades inicialmente planejadas para as aplicações PWA são: Visualização do sinal ECG do 
paciente; Prontuário virtual; Laudo médico em relação ao ECG; Prescrição de tratamento médico; 
Histórico de exames ECG. Com relação aos resultados, o projeto do circuito de aquisição esta pronto,  
mas, por causa da pandemia, produzir a placa foi impossível. O microcontrolador  está  programado 
para exibir sinais ECG (disponíveis no repositório PhysioNet)  no display LCD e  transmitir este  sinal 
para o servidor. O servidor está  hospedado na plataforma  Heroku com bancos de dados MongoDB 
para armazenar com ECGs de inúmeros pacientes. O servidor também automatiza a biblioteca de 
funções para processamento de biossinais BioSPPy. A aplicação PWA  atual  apenas  foca  na 
visualização dos exames ECGs.  Demais funcionalidades são apontadas como trabalhos futuros. Todos 
os códigos fonte do servidor e PWA estão disponíveis online gratuitamente. 
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Este trabalho trata do uso de uma simulação online do Tabuleiro de Galton, como ferramenta 
didática para ensino de conceitos de probabilidade e física quântica. Busca se levantar através de 
pesquisa bibliográfica de pesquisadores da área de Probabilidade e Física Moderna, os conceitos da  
probabilidade que podem ser demonstrados através do dispositivo, e relacioná-los com conceitos 
da física quântica. A falta de equipamentos e laboratórios de física moderna, assim como o alto 
custo para aquisição destes, leva ao interesse em ferramentas didáticas de baixo custo. O novo 
modelo de aulas remotas também torna necessário o uso de simulações online para acesso de 
alunos e professores, ambos recursos didáticos são unidos na simulação online do Tabuleiro de 
Galton. O Tabuleiro pode ser usado para demonstrar uma distribuição binomial, através de cada 
esfera que atinge um pino em sua queda. Essa distribuição se acumula através da queda sempre 
que a esfera atinge um novo pino. O dispositivo também demonstra a aproximação de uma 
distribuição binomialpara uma distribuição normal quando o número de divisórias, pinos, e esferas 
no tabuleiro é grandeo suficiente, comprovando o Teorema do Limite Central da probabilidade. Na 
Física Quântica, uma partícula é associada a uma função de onda abstrata, cujo módulo ao 
quadrado pode ser interpretado como uma função de densidade de probabilidade, uma 
sobreposição de estados possíveis para a partícula, de acordo com a interpretação probabilística de  
Bohr.  A função de onda é uma das soluções da equação de Schrödinger, e ao ser feita uma 
medida da partícula a onda colapsa,a nuvem de estados possíveis desaparece, restando apenas o 
estado medido. Esse fenômeno pode ser observado através do experimento da dupla fenda, 
idealizado inicialmente por Feynman, onde partículas lançadas através de fendas muito pequenas 
sofrem interferência, devido a sua função de onda associada. Ao tentar se observar a posição da 
partícula, a função de onda colapsa, e a partícula passa a  demonstrar  comportamento 
corpuscular, tais conceitos  também  são abordados e discutido por outros autores, como Griffiths, 
e Pessoa Júnior. Observando a presença do cálculo de probabilidade nos fenômenos quânticos, foi  
usado o Tabuleiro para simular situações que auxiliassem a compreensão em aulas de física. O uso 
da simulação permite trabalhar conceitos de maneira mais intuitiva e familiar com os alunos, como 
sugere Pessoa Junior, e assim permite criar um diálogo com o aluno,  para  melhor orientar, 
reforçar e corrigir, como estimulado por Hadji. 
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Uma das grandes dificuldades das pessoas com deficiência visual está na sua locomoção e isto 
se agrava em locais fechados que não podem ser utilizado sistema de  GPS  (Sistema  de 
Posicionamento Global). Os sistemas de localização  interno,  também  conhecido  como  indoor, 
utilizam de diversos meios para a localização, sendo eles infravermeelhos, RFID e leitores de potências  
conhecidos como RSSI (Indicador de intensidade do sinal recebido). Em ambientes internos como 
residências, hospitais e clínicas podem ser usados para localizar equipamentos,  médicos  ou 
enfermeiros em uma situação emergencial ou, ainda, para rastrear pessoas com necessidades, idosos e 
crianças que estejam longe da supervisão visual. O projeto proposto é desenvolvido a partir de  
medições de potência, onde nessas medições são aplicadas em equações baseadas na tecnologia de 
radiofrequência e natécnica de detecção por proximidade. A localização é determinada apenas por 
dispositivos transmissores fixos. As técnicas de triangulação usam  medidas de  distância  ou ângulo 
para calcular a posição do objeto baseada nas  propriedades  geométricas  de  triângulos.  Estas 
técnicas são divididas em duas subcategorias  denominadas:  latência  e  angulação.  Para  sistemas 
com sinais recebido, como o RSSI, para encontrar a localização exata precisa-se primeiro estimar 
a distância entre o emissor e o receptor a partir da comparação entre a potência do sinal recebido 
com a do sinal enviado, logo após, a utilização da equação de radiofrequência para a verificação 
e validação da distância real, pois, os valores lidos, são valores variados e possuem diversas um 
certo intervalo de variação que depende da distância, já que os valores de sinal são dados como 
Decibéis. O projeto proporciona para as pessoas com deficiência visual, através do sistema de 
localização indoor, auxílio na  sua locomoção indoor.  Uma  solução paraa localização indoor é a partir 
de sistemas de Acess Point WiFi (AP), ou seja, um dispositivo capaz deemitir um sinal e um outro 
dispositivo capaz de captar esse sinal e a parti  disso  saber  a  localização  dentro  do  ambiente 
interno. Além do sistema de localização indoor, o projeto utiliza a tecnologia da Internet das Coisas 
com o protocolo Broker MQTT (EVANS,2011). No projeto, o sistema de protocolo  MQTT é  utilizado 
para envio dos dados RSSI (Received Siginal  Strength  Indication).  Na  primeira  etapa  é feita  a 
leitura dos valores RSSSI e na segunda etapa é  feito o envio desses dados coletadospara  um  banco 
de dados que a partir dessas leituras são encontradas as suas respectivas distâncias (localização). 
Três ou mais microcontroladores são utilizados como AP  (Access  Point)  e  um  é  utilizado  para 
coletar os sinais emitidos pelos  APs e ler os valores de potência do sinal, conhecidos como RSSI. A  
partir de cálculos logaritmos é encontrado o valor da distância real. Os cálculos utilizam modelos 
matemáticos para ajudar com a localização sendo  que  o  modelo  utilizado  é  o  sistema de 
trilateração juntamente com o modelo matemático de Hammerstein. Através da trilateração, 
triangulação e sinais de rádio- frequência os dados são coletados para sua localização. 
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A robótica tem sido de grande ajuda ao homem para completar  inúmeras  tarefas,  ela  é 
empregada em diversos lugares como hospitais, aeroportos, fábricas, entre outros. A visão 
computacional é utilizada em conjunto com a robótica a fim de obter informações do ambiente,  
entretanto, isso requer um grande poder de processamento, visto que grande parte dos trabalhos 
desenvolvidos recentes na área de detecção de objetos utilizam de redes neurais robustas, 
inviabilizando o uso de sistemas embarcados de  baixo custo. Este artigo apresenta  um sistema de 
baixo custo para detecção e rastreamento de  uma  pessoa  usando  uma  câmera  RGB  em  tempo 
real, para isso desenvolveu-se um sistema de controle de movimento de robô utilizando apenas os 
parâmetros obtidos da detecção. Os resultados obtidos foram positivos, o robô  foi  capaz de  seguir 
uma pessoa com eficiência utilizando apenas componentes simples, tudo isso através do sistema 
desenvolvido. Na robótica móvel, um dos aspectos fundamentais é a obtenção de informações do 
ambiente em que o robô opera. Uma  das  opções  de  sensoriamento  mais  importante  hoje  é  a 
visão computacional, pois de uma imagem  é  possível  extrair  uma  grande  quantidade  de 
informações como distância, localização, posição, formas e cores do objeto. Para  a  detecção de 
pessoas utilizou-se o modelo MobileNet. Este trata-se de uma classe de modelos eficientes, que se 
concentra principalmente emaplicativos móveis e sistemas embarcados de visão computacional. O 
motivo principal da  utilização  desse  modelo  é a razão entre a eficiência  o  custo  processamento. 
Para fazer essa otimização ela usa um conceito novo  para  reduzir  a  sua  complexidade 
computacional: Convolução  Separável  em  Profundidade.  A  Rede  Neural  Convolucional  MobileNet 
foi utilizada para detectar pessoas em um determinado quadro RGB. Ao passar a imagem RGB no 
modelo e uma pessoa ser detectada, é retornado a coordenada cartesiana da caixa delimitadora. 
Para  que  sejam  feitas as estimativas e  correções, é  calculada a  centroide  com  os valores obtidos.  
O controle de movimento é feito a partir de  um  mecanismo  de  acionamento  diferencial.  Esse 
sistema é baseado em parâmetros definidos previamente, e que podem ser ajustados de acordo as 
necessidades do usuário, estes preceitos serão  chamados de  tolerância. Quando  o  usuário estiver 
fora do limite definido como tolerável,  serão feitos ajustes  no  movimento do robô para  que  os 
valores da centroide esteja dentro dos parâmetros estabelecidos. O protótipo desenvolvido foi 
submetido a dois testes para comprovar seu funcionamento. O primeiro tratou-se de pegar  uma 
imagem de uma pessoa e colocá-la na altura da câmerapara observar como o robô se comportava. 
O segundo teste foi feito em um espaço amplo e livre, sem circulação de pessoas ou qualquer 
outro obstáculo que  poderia  possivelmente atrapalhar. As duas amostragens obtiveram sucesso, o 
robô se comportou conforme esperado. Nas primeiras tentativas o modelo não estava seguindo o 
usuário corretamente, entretanto eram apenas erros nos parâmetros de limite de X e Y descritos  
anteriormente, após os ajustes necessários o problema foi corrigido.  Na versão atual, o sistema 
robótico rastreia uma pessoa através do modelo MobileNet e me- diante os resultados obtidos é 
calculado as coordenadas cartesianas e o valor médio das mesmas. 
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A COVID-19 é uma doença descoberta no final do ano de 2019 na cidade de Wuhan, na China, 
sendo causada pelo novo coronavírus denominado SARS-COV-2 (síndrome respiratória aguda grave 
coronavírus 2), sendo decretada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Um dos  
desafios enfrentados durante a pandemia da COVID-19 é a redução do contágio, evitando o colapso 
dos sistemas de saúde e reduzindo o número de óbitos. Os países que adotaram as recomendações 
da OMS para combater a COVID-19, como o uso de máscaras e o distanciamento social, 
apresentaram diminuição dos números de casos, de internações e óbitos, e mesmo com a vacina, 
essas medidas devem ser mantidas. O distanciamento social segue como uma das principais  
medidas para reduzir a disseminação do vírus. De acordo com as orientações da OMS, as pessoas 
devem manter pelo menos 1 metro de distância umas das outras. O problema é que nem sempre 
esta distância mínima é respeitada, resultando em aglomerações. Sendo assim, visando a saúde 
pública, é relevante a adoção desta  recomendação bem  como,  meios que  auxiliem  na  fiscalização 
de seu cumprimento. Neste contexto, o objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de 
uma ferramenta, que utiliza técnicas de Visão Computacional, para fazer a detecção do não 
cumprimento do distanciamento social pelas pessoas a partir de vídeos oriundos de câmeras de 
segurança. A justificativa para o desenvolvimento desta ferramenta parte da necessidade de se ter  
soluções tecnológicas que contribuam no monitoramento da adoção das medidas de prevenção 
desempenhadas pela população, com o intuito de reduzir a propagação do vírus, permitindo que 
gestores públicos eprofissionais da área de segurança consigam detectar pontos de aglomerações 
e orientem as pessoas caso necessário. Atualmente a ferramenta ainda está em fase de 
desenvolvimento. Com re- lação a metodologia, a ferramenta proposta está sendo desenvolvida 
em Python, uma linguagem aberta de propósito geral e está dividida em quatro etapas principais: 
i) leitura  do  vídeo, onde está sendo utilizada a biblioteca  OpenCV (Open Source Computer Vision) 
para obtenção de cada um dosseus frames; ii) detecção das pessoas presentes em cada frame do 
vídeo por meio da ferramenta YOLO (You Only Look Once); iii) cálculo  das  distâncias  entre  as 
pessoas realizado com base na posição de cada uma das pessoas no frame e a informação de 
quantos pixels correspondem a 1m (um  metro);  e iv) detecção  das violações de  distanciamento 
social, calculado com base na matrizde distâncias das pessoas obtida no passo anterior. Mesmo em 
desenvolvimento, foram realizados alguns testes e os resultados preliminares são promissores e 
permitem detectar o não cumprimento do distanciamento social  pelas  pessoas  de  maneira 
automática. Em se tratando de saúde pública, é importante que autoridades e gestores estejam 
atentos a adotar medidas de controle do distanciamento social. Nesse cenário, toda e qualquer 
ferramenta que auxilie nessa tarefa pode  trazer  benefícios  e  tornar  o  processo  de 
acompanhamento das medidas sanitárias mais eficiente. 

 
Palavras-chave: COVID-19, Distanciamento social, Visão Computacional 



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

XIV MOCITEC 

24, 25 e 26 de novembro de 2021 
132 

 

 

 

Visão Computacional no Combate à COVID-19: 
uma Ferramenta para a Detecção do Uso 

Correto de Máscaras 

Autor(es): Lucas Silva Lima 

Orientador/a: Rodolfo Migon Favaretto 

Coorientador/a: Marcelo Melo Silva 

Instituição: IFSUL - CAMPUS CHARQUEADAS - Charqueadas/RS 

Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia da COVID-19, 
doença  causada  pelo  novo  coronavírus  Sars-Cov-2  (síndrome  respiratória  aguda   grave 
coronavírus 2). Um dos desafios enfrentados é a redução do contágio, evitando  o  colapso  dos 
sistemas de saúde e reduzindo o número de  óbitos.  Os  países que  adotaram  recomendações da 
OMS, como o uso de máscaras de proteção facial  e  o  distanciamento  social,  apresentaram 
diminuição do númerode casos diários de infecções e óbitos por COVID-19, e consequentemente, 
redução da sobrecarga dos serviços de saúde. O  uso  de  máscaras  de  proteção  é  uma  das 
principais medidas para reduzir a disseminação do coronavírus e,  mesmo  com  o  avanço  da 
vacinação, essa medida precisa ser mantida. No entanto, algumas pessoas não seguem essa 
recomendação ou, quando seguem, não  fazem de maneira adequada. Em se tratando de saúde 
pública, é importante que autoridades adotem medidas de controle do uso de máscaras. Para a 
proteção individual e coletiva é necessário usar corretamente a máscara, que deve cobrir o nariz e 
a boca e estar devidamente ajustada. O uso incorreto (quando  o  nariz, a  boca  ou o  queixo  não 
ficam cobertos pela máscara) acaba não tendo o efeito protetivo esperado. A literatura traz alguns 
trabalhos que detectam se uma pessoa  está  ou  não  utilizando  máscara,  porém,  esses  trabalhos 
não detectam se a pessoa está  utilizando a  máscara  de  maneira  correta.  Neste  contexto,  o 
objetivo deste trabalho consiste  no desenvolvimento de  uma  ferramenta  que  utiliza  técnicas de 
Visão Computacional e Deep Learning para detectar se a pessoa está ou não usando máscaras de 
forma correta, como medida para auxiliar no combate ao  vírus.  A  justificativa  para  o 
desenvolvimento desta ferramenta parte da necessidade de se ter soluções tecnológicas  que 
contribuam no monitoramento da adoção das medidas  de  prevenção  desempenhadas  pela 
população, permitindo que gestores públicos  e  profissionais  de  segurança  possam  intervir  e 
orientar as pessoas caso necessário.  Com relação a  metodologia adotada,  a  ferramenta  proposta 
está  sendo  desenvolvida em  Python, uma  linguagem aberta  de  propósito  geral e está  dividida em 
2 passos principais: i) treinamento do classificador, onde foi criado um dataset com 9.274 imagens 
oriundas de bancos de dados públicos, sendo 3.171 imagens de pessoas sem máscara, 2.999 com 
uso correto e 3.104 com uso incorreto; e ii) aplicação do classificador, onde esse classificador treinado  
no passo anterior é utilizado para  classificar as  pessoas detectadas na imagem ou vídeo em uma 
destas três categorias: “com máscara”, “sem máscara” ou “uso incorreto”. Atualmente o trabalho 
encontra-se em desenvolvimento, porém os resultados obtidos  até  o  momento  são  promissores. 
Com a base de imagens utilizada no treinamento foi obtida uma acurácia de 71%, ou seja, o 
classificador conseguiu classificar corretamente 71% das imagens de teste na fase de treinamento. 
Nesse atual cenário de pandemia, toda e qualquer ferramenta que auxilie no seu combate pode 
trazer benefícios e tornar o processo mais eficiente. Pretende-se diversificar ainda mais  o  dataset 
criado e retreinar o classificador para melhorar sua acurácia. 
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O tema foco desta investigação é a educação enquanto formadora de cidadãos globais que 
participem no desenvolvimento social, científico e tecnológico, embora marcada pelo desenvolvimento  
de competências para o mercado de trabalho. Parte do entendimento da teoria das competências, 
utilizada para a modelagem dos sistemas de avaliação educacionais, tais como o Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (Enade), e na elaboração de documentos educacionais, como a Base  
Nacional Comum Curricular (BNCC). Entretanto, a modelagem de diretrizes que servem  como  base 
para o desenvolvimento de planos político -pedagógicos de cursos do ensino superior tem um 
entendimento neoliberal com foco na competitividade, que desfoca do sentido cosmopolita  de 
educação. Com isso, o problema investigativo parte do pressuposto de que  os  profissionais 
publicitários são formados sem um sentido universal de reconhecimento de padrões e crenças, no  
desenvolvimento de habilidades para viver em con- tato com diferentes culturas. Por isso, esta 
investigação tem por objetivo analisar as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em 
publicidade e propaganda, para propor um possível modelo inovador no processo de formação de 
um publicitário global. Os objetivos específicos são: identificar as  competências  definidas  nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Publicidade  e  Propaganda  que 
possibilitam uma formaçãoglobal; compreender como a pedagogia das competências é socializada 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Publicidade  e  Propaganda; 
estabelecer um paralelo entre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Publicidade e Propaganda e os modelos pedagógicos baseados em competências; desenvolver um 
possível modelo pedagógico de inovaçãopara a formação de um publicitário global. Trata-se de uma 
pesquisa documental, de objetivo exploratório e natureza qualitativa, pautada no método histórico  
crítico. As categorias analíticas utilizadas foram: internacionalização e trabalho para a formação da  
cidadania universal, competências para a  formação de  um  publicitário global e  reificação. O  objeto 
de estudo foi o Parecer CNE/CES nº 146/2020, que institui as Diretrizes  Curriculares Nacionais  do 
Curso de Graduação em Publicidade e Propaganda. O estudo é relevante para o aprimoramento dos  
modelos formativos de ensino superior pautados em uma formação neoliberal. O caráter inovador 
da proposta, definido com base no manual de Oslo (OCDE, 1997), é justamente aprimorar as diretrizes  
curriculares, a fim de possibilitar o aumento na qualidade dos cursos de graduação em publicidade 
e propaganda.Os resultados apontam que a formação publicitária se pauta no desenvolvimento de 
competências determinadas por um  modelo  neoliberal  de  competitividade  mundial,  que,  no 
entanto, não possibilitauma cidadania universal. Dentre as competências apresentadas nas diretrizes 
curriculares nacionais, o espírito empreendedor, o pensamento crítico e a criatividade se mostram 
interessantes para que, de forma interdisciplinar, se desenvolvam ações  de  formação  cidadã. 
Portanto, faz-se necessário  o  desenvolvimento  de  modelos  educacionais  que  rompam  os 
conteúdos engessados em disciplinas curriculares e que possibilitem a formação de um publicitário  
preparado para os desafios globais. 
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O estudo demonstrará as Representações Sociais identificadas em artigos produzidos  por 
professores de Química sobre Iniciação Científica, os quais  participaram  de  um  processo  de 
formação continuada, do Programa de Desenvolvimento Educacional  do  Estado do  Paraná  (PDE - 
PR),  para  a  rede pública estadual no âmbito do Plano de Carreira  do Magistério – turmas 2007 a 
2016. Logo, o objetivo geral é realizar um estudo do tipo Estado da Arte, a partir dos resumos de 
artigos de Química produzidos por esses professores e disponibilizados nos Cadernos PDE-PR 
intitulados: “O professor PDE e os desafios da escola pública paranaense”, de 2007  a  2016, 
abrangendo todo o material disponível e o rigor metodológico desse tipo de estudo. Com isso, 
identifica-se como as práticas em sala de aula se voltavam  à  Iniciação  Científica,  mesmo  na 
Educação Básica das escolas estaduais do Paraná. A metodologia consiste em uma abordagem 
qualitativa, exploratória e de análise documental. Para a  sistematização  dos trabalhos,  usa-se  a 
leitura integral dos artigos de 8 Cadernos PDE, que totalizaram 253 artigos. Aqueles que abordaram o 
tema “Iniciação Científica”, com práticas que fomentassem a Alfabetização Científica, foram 
selecionados os resumos, os quais foram sistematizados e processados pelo software Interface de R 
pour les Analyses Multidimensionnelles de Texteset de Questionnaires (IRAMUTEQ), o que permitiu  
análises de similitude e nuvem de palavras. As análises foram realizadas com o aporte teórico das 
Representações Sociais, da Formação de Professores e o apoio da análise  de  conteúdo.  Os 253 
artigos, produzidos pelos professores PDE-PR (2007-2016), sobre sua prática docente e o ensino de 
Química, após leitura, foram separados em “Excluídos” (221 artigos) e “Completamente alinhados à  
proposta” (32 artigos). Esses 32 artigos foram processados pelo IRAMUTEQ e viabilizou o  uso da 
técnica de Aná- lise de Similitude e Nuvem de Palavras. A primeira forneceu árvores (grafos) de 
associação entre as palavras do texto e suas relações com uma ou mais variáveis  descritivas; a  
segunda forneceu a representação gráfica em função da frequência das palavras  e confirmou  a 
primeira análise. Os resultados expressos por grafos indicaram a relação entre as práticas dos 
Professores e a Iniciação Científica realizada durante o PDE-PR, o que possibilitou compreender as 
Representações Sociais desses professores com base no levantamento realizado. A utilização da 
abordagem qualitativa para produção de dados retratou as experiências desses professores com a 
Iniciação Científica na Educação Básica. Bem como, o PDE-PR, como projeto idealizado  para  a 
formação continuada de professores da redeestadual, vislumbrando sua proposta pedagógica e as 
discussões feitas em seminários e grupos de estudo, o  que  oportunizava  aos  professores 
participantes reflexões sobre sua prática. Por fim, a aná- lise das produções indicou que esses 
professores de Química, em formação continuada, apresentam alguns indícios sobre a Iniciação 
Científica, mesmo sendo na Educação Básica, o que aponta para uma Alfabetização Científica dos  
estudantes. Além disso, evidenciou a baixa formação dos profes- sores para práticas de Iniciação 
Científica, a precariedade dos laboratórios nas escolas públicas  ea falta de uma Política Pública 
brasileira e do estado do Paraná, para a Alfabetização Científica. 
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