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29 nov 2010

9h - 12h Minicurso 1 - Local: salas 2, 3 e 4
Tema: Inovação e Propriedade Intelectual
Público-alvo: Docentes
Professor: Profa. Eliane Fernandes Pietrovski – UTFPR – unidade Ponta Grossa
9h - 12h Minicurso 2 – Local: salas 5, 6 e 7
Tema: Empreendedorismo
Público-alvo: Alunos
Professor: Marcos Gomes Vasconcelos – Consultor do SEBRAE em
Planejamento Estratégico e de Marketing
14h - 18h Minicurso 3 – Local: salas 2, 3 e 4
Tema: Elaboração e financiamento de projetos
Público-alvo: Docentes
Professor: Eduardo Marque Trindade – Coordenador Geral do Programa de
Ciência e Tecnologia – PTI C&T da Fundação Parque Tecnológico Itaipu
14h - 18h Minicurso 4 – Local: salas 5, 6 e 7
Tema: Incubadoras
Público-alvo: Alunos
Professor: Antonio Fernando Terna Machado – Gerente do Programa PTI
Empreendedorismo – Fundação Parque Tecnológico Itaipu
20h Conferência de abertura – Local: Salão do Bloco Antigo
Profª. Drª.. Wrana Maria Panizzi – Vice Presidente do CNPq

30 nov 2010

8h30 - 10h30 Apresentação Oral - Local: salas 2, 3, 4 e 5
10h30 - 12h Pôster - Local: saguão de entrada do Bloco Novo
14h - 16h Relato de experiência - Local: salas 2, 3, 4 e 5
16h30 - 18h Apresentação Oral - Local: salas 2, 3, 4 e 5

01 dez 2010
8h30 - 10h Mesa-redonda - Local:
Tema: Pequisa e Territorialidade nos Institutos Federais
Coordenador: Sérgio Luiz Alves de França – IFRN

10h - 12h Pôster - Local: saguão de entrada do Bloco Novo
14h - 15h Relato de experiência - Local: salas 2, 3, 4 e 5
15h - 16h30 Apresentação Oral - Local: salas 2, 3, 4 e 5
17h - 18h Sessão solene de premiação de trabalhos - Local: salão do Bloco
Antigo
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APOIO EDUCACIONAL
APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ERROS NA DETERMINAÇÃO DE
DISTÂNCIAS HORIZONTAIS
Eixo temático: Apoio escolar
Cleunice Paterno; Aluna do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul;
cleunice_paterno@hotmail.com
Wanderley Butzke; Aluno do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul;
wb_butzke@hotmail.com
Fátima Peres Zago de Oliveira; Professor orientador, do Instituto Federal Catarinense – Campus
Rio do Sul; fatperes@yahoo.com.br
João Célio de Araújo; Professor co-orientador, do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do
Sul; joaocelio@ifc-riodosul.edu.br
RESUMO
As medidas de distâncias e ângulos realizadas em levantamentos topográficos apresentam erros de
diferentes categorias e magnitudes. Os erros cometidos no campo invariavelmente afetarão o valor
da área final. O objetivo do presente trabalho foi determinar a distância entre dois pontos fixos no
terreno, por meio de diferentes métodos, analisando os resultados obtidos no método e entre os
métodos. Foram determinados dois pontos no campo, sendo os mesmos materializados por dois
pregos enterrados quase que por completo, ficando no nível do piso, para evitar alterações ou
vandalismo. Depois de marcados os pontos foram realizados processos diretos e indiretos de
determinação da distância entre eles. Nos processos diretos foram empregados o método por trena
e o método por passos. Nos processos indiretos foram utilizados o método taqueométrico com
teodolito e mira, a estação total com distanciômetro eletrônico e, por fim, com o uso de sistema de
posicionamento global (GPS) de navegação. Foram realizadas dez repetições em cada processo. Os
dados obtidos foram tratados estatisticamente, obtendo-se a média, mediana e desvio padrão das
amostras, sendo que o método indireto por estação total apresentou valores mais próximos ao valor
provável da distância, com desvio padrão de 0,002 metros entre as repetições realizadas. O método
indireto por GPS de Navegação apresentou maior desvio padrão, sendo de 2,089 metros, sendo
considerado, neste estudo, o método menos preciso. Concluiu-se que a distância provável entre os
dois pontos analisados é de 91,09 metros, que foi a média obtida pelo método que apresentou
menor desvio padrão (estação total).
Palavras-chave: Trena, taqueometria, GPS de navegação.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES
DA REDE DE ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ
QUANTO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
Eixo temático: Apoio escolar
Otávio Sendtko Ferreira; Aluno do Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú;
otávio_s_f@hotmail.com

Jhonatan Carraro; Aluno do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú;
jhonatancarraro@hotmail.com

José Luiz Ungericht Júnior; Professor orientador, do Instituto Federal Catarinense – Campus
Camboriú; labmatii@gmail.com
Sany Regina Sarda Justi; Professora Co-orientadora, do Instituto Federal Catarinense – Campus
Camboriú; sanyrsj@yahoo.com

RESUMO
A acessibilidade a todos os níveis da sociedade é utópica. Entretanto, deficientes podem ter mais
acesso a conhecimentos e serviços, caso tenham uma formação voltada para a convivência social
com toda a sociedade e não apenas um pequeno grupo. Um jovem que é marginalizado durante sua
educação tornar-se-á um adulto marginalizado, independente de ser ou não deficiente. Contudo,
para evitar que um deficiente físico seja marginalizado na escola são necessários vários fatores para
sua inclusão. Os principais referem-se aos professores regulares, que lecionam matérias
curriculares, e os monitores de ensino especial, que devem acompanhar o deficiente em todas as
disciplinas. Quando há um aluno deficiente numa escola, esta tem a obrigação de proporcionar o
processo de inclusão do mesmo com, no mínimo, a possibilidade dele assistir às aulas regulares,
sempre acompanhado por um monitor que servirá, quando necessário, de intermediador entre o
aluno e professor. Este projeto objetiva identificar a formação e o interesse dos professores de
ensino regular e dos monitores de ensino especial para com a educação de pessoas com deficiência,
além de verificar se o município de Camboriú ou mesmo a iniciativa privada vem fornecendo apoio
a este tipo de formação para os professores. A pesquisa caracteriza-se como exploratória e com
análise de dados quantitativa e qualitativa. A coleta de dados ocorreu com o uso de questionários
mistos, que foram aplicados a professores que lecionam no primeiro ano do ensino fundamental ao
terceiro ano do ensino médio, das redes de ensino pública e privada de Camboriú.
Palavras-Chave: Inclusão; educação especial; professores especializados

PROJETO GAROPABA: COLORTECA: OS DIFERENTES TIPOS DE SOLO
Emily Masson Steiner, IFSC-SJ (Campus São José), acadêmica,
emilysteiner_1105@hotmail.com , Eixo: Apoio Escolar.
Jéssica Caroline Maroso Gomes, IFSC-SJ (Campus São José), acadêmica,
jessicagomes.mdi@gmail.com , Eixo: Apoio Escolar.
O presente projeto está sendo realizado pelos alunos do curso de Licenciatura em Ciências
da Natureza - Habilitação em Química, na disciplina de projeto Integrador IV. A dinâmica do
trabalho desenvolvido pelo projeto inicia-se com o princípio norteador do curso “Educar pela
Pesquisa”. Procurou-se com este, socializar experimentos e teorias com professores Pedagogos para
reelaborar conhecimentos sobre ciências naturais, carentes nos currículos dos cursos de pedagogia,
proporcionando experimentos inovadores, estratégias e materiais de pesquisa para o apoio nas aulas
de ciências no Ensino Fundamental I.
A COLORTECA foi um experimento realizado com alunos do 4º ano do ensino
fundamental. Com este projeto visamos uma abordagem pela pesquisa do tema solo, onde tivemos
como objetivos demonstrar que o solo apresenta diferentes tipos de cores, discutir com os alunos a
origem destas cores, apresentar a importância do húmus e ensiná-los a fabricar o húmus.
Através da metodologia foi possível constatar que após os professores e alunos terem
realizado o experimento e juntos construído a COLORTECA, o conhecimento foi adquirido de
forma ampla e objetiva, permitindo que os alunos estabelecessem correlações, ampliando seus
conhecimentos gerais e culturais e aprimorando sua criatividade.

Total de palavras do resumo: 188

PROJETO GAROPABA: A UTILIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS NO
ENSINO DE CIÊNCIAS – EXPERIMENTO TERRÁRIO
Alexandre Karsten, IFSC – SJ (Campus São José), acadêmico, alekar@terra.com.br, apoio escolar
Gisele Maurilda Goedert, IFSC – SJ (Campus São José), acadêmico, giselegoedert@yahoo.com.br,
apoio escolar
Luciano Kuhn, IFSC – SJ (Campus São José), acadêmico, lkn.luciano2009@gmail.com, apoio
escolar
Rodrigo Alexandre Silva, IFSC – SJ (Campus São José), acadêmico, digodaval@hotmail.com,
apoio escolar
Sílvio do Prado Schianti, IFSC – SJ (Campus São José), acadêmico, silvaoqmc@bol.com.br, apoio
escolar
RESUMO:
Em busca da resposta para a pergunta de pesquisa que faz parte da matriz curricular da 4 a
fase do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza – Habilitação em Química do IFSC – SJ
(Campus São José), que é “Quais os procedimentos didáticos para o Ensino-Aprendizagem de
Ciências?”, objetivou-se o presente trabalho a expor uma aula prática aos professores do curso de
formação continuada do Projeto Garopaba, com o intuito de capacitá-los e de despertar o interesse
nos seus alunos, motivando-os a elaborar hipóteses para a resolução e interpretação das aulas
práticas. Assim surgiu a idéia de construir um terrário, que tem por finalidade “reproduzir as
condições do meio ambiente”, possibilitando uma maior interatividade dos alunos por meio de aulas
mais prazerosas que tenham por base não somente os terrários, mas também outros meios que
dinamizem a prática pedagógica. Também se sugere a inclusão desta prática no Ensino de Ciências,
sendo que a mesma pode ser construída com materiais de mínimo ou nenhum custo, que podem ser
reciclados, reaproveitados, naturais orgânicos e inorgânicos (por exemplo: garrafas pet, sementes,
madeiras, rochas, terra).
Palavras-chave: ensino de ciências, aulas práticas, terrário

O USO DE APLICATIVOS MÓVEIS PARA FACILITAR A ROTINA DE UM
PROFESSOR EM SALA DE AULA
Anne Caroline Silva Eickenberg, pesquisadora
Aluna pesquisadora da turma IA09 do IFC - Campus Camboriú
anne_simple@hotmail.com
Marouva Fallgatter Faqueti, orientadora
Bibliotecária do IFC-Campus Camboriú, mestre
marouva@ifc-camboriu.edu.br
Trabalho vinculado ao eixo de Apoio Escolar
RESUMO
Considerando a velocidade com que a tecnologia avança, pode-se apostar em um futuro onde
arquivos serão armazenados exclusivamente em formato digital dentro de equipamentos portáteis.
Na educação poucas pesquisas vêm sendo realizadas em relação ao seu potencial enquanto
ferramenta de suporte bem como ferramenta instrutiva. Neste contexto, surgiu a seguinte indagação:
“Seria possível utilizar essa tecnologia para facilitar as atividades dos professores de forma rápida,
versátil e organizada?”. Analisando essa questão torna-se indispensável considerar a opinião dos
docentes em relação aos benefícios que essa tecnologia oferecerá e também o conhecimento que os
próprios possuem na área. O estudo objetivou desenvolver um programa na linguagem SuperWaba
para aplicativos móveis que vise facilitar o trabalho de professores na organização de suas tarefas
cotidianas. Caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, pois visa investigar novas
possibilidades para o uso de tais aplicativos em um universo pouco conhecido. Através dos
questionários realizados com quinze professores do IFC – Campus Camboriú, detectou-se
professores candidatos a participar da pesquisa, e em cima das necessidades identificadas nos
questionários implementamos uma versão beta do aplicativo. O programa planejado foi
desenvolvido e chamado de ProfPAD, porém pela falta de experiência na área, não há professores
candidatos a testar essa nova ferramenta organizacional.
Palavras-chave: Aplicativos Móveis, Educação, Professores, Tecnologia.
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Guilherme Peixe de Moura, Aluno da turma IA09 do IFC-Campus Camboriú,
guilhermemoura@globo.com, pesquisador
Pedro Inácio Leoni, Aluno da turma IA09 do IFC-Campus Camboriú,
pedroinacio_10@hotmail.com, pesquisador
José Luiz Ungericht Júnior, Professor do IFC-Campus Camboriú, Mestre, ungericht@ifccamboriu.edu.br, orientador
Resumo
A Reutilização de Máquinas Caça-níqueis é um projeto que visa coletar, reconfigurar e aplicar uma
nova função as máquinas caça-níqueis apreendidas, na busca de alternativas para estas. Para comprovarmos sua eficiência na alternativa do cenário educacional, reconfiguramos várias máquinas caça-níqueis e as caracterizamos como computadores normais, instalando discos-rígidos, teclados e
mouses obtidos através de doações além da instalação do sistema operacional Linux Educacional
3.0. Então, apresentamos esta máquina a professores do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú, aplicando um questionário sobre a visão deles do projeto e se ele seria realmente útil em termos de apoio de ensino, tanto para o professor quanto para o aluno. Os resultados foram que esses
caça-níqueis podem sim ser realmente úteis para serem utilizados em um laboratório de informática,
onde professores realizariam uma nova dinâmica em termos de ensino com seus alunos. Porém, seriam necessárias pequenas melhorias, como por exemplo, a busca de softwares extras, aumentando
a abrangência de estudantes que possam ser beneficiados pelo projeto. Com isso, vemos que a reutilização de máquinas caça-níqueis tem possibilidade sim de ser aplicada no cenário educacional, sendo que ela pode trazer muitos benefícios como a inclusão social/digital com baixos custos e, principalmente, o apoio da sociedade.
Palavras-chave: Máquinas caça-níqueis, Reutilização, Inclusão Social, Inclusão Digital

VISÃO DOS ALUNOS DO IFC – CAMBORIÚ A RESPEITO DA
HOMOSSEXUALIDADE
Caleandra Lizo dos Santos, aluna do IFC – Campus Camboriú, curso Técnico em Turismo e
Hospitalidade, turma TA09, calecolcci@hotmail.com
Camila Letícia Vier aluna do IFC – Campus Camboriú, curso Técnico em Turismo e
Hospitalidade, turma TA09, alguem.sem.login@hotmail.com
Eixo temático: Apoio Escolar
Esse projeto de pesquisa teve como objetivo investigar a ocorrência de preconceito acerca do
assunto “homossexualidade” nas dependências do IFC – Campus Camboriú. Para isso, foram
aplicados questionários quantitativos em alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino
médio, estudantes no campus no ano de 2010. Após analise dos dados coletados, constatou-se que o
preconceito faz parte da comunidade escolar, mesmo que de uma forma involuntária. Conseguiu-se
chegar a esses resultados através da elaboração de gráficos e do estudo dos mesmos. Os gráficos
mostram que a maioria dos questionados possuem amizades com homossexuais, mas ao se deparar
em com duas pessoas do mesmo sexo se beijando, elas se sentem incomodadas, revelando uma
aceitação parcial da homossexualidade. O que leva a ocorrência desse preconceito e de muitas
opiniões errôneas a respeito da homossexualidade é a falta de informações que se dá por parte das
pessoas. Mesmo com todo esse preconceito, uma pequena parte considera a homossexualidade
como uma condição natural do ser humano.
Palavras-chave: Homossexualidade, Comunidade Escolar, Preconceito

AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
A TRANSFORMAÇÃO DO PERFIL DOS PORTADORES DO VÍRUS HIV NO
BRASIL
Bruno Rafael Sunti Márcia Cristina de Souza Alves
Paulo Henrique da Silva
Alunos do Instituto Federal do Paraná – Campus de Foz do Iguaçu
Turma: Técnico em Informática 2010.
brunosunti@hotmail.com marcinhah_1995@hotmail.com
paulinho_castor@hotmail.com
Ambiente, Saúde e Segurança.
Forma de apresentação: Pôster
A propagação do vírus HIV n Brasil revela uma epidemia de múltiplas dimensões que vem sofrendo
transformações significativas transformações em seu perfil epidemiológico, ao longo do tempo.
Passou de uma epidemia inicialmente restrita a alguns grupos sociais das denominadas metrópoles
nacionais (São Paulo e Rio de Janeiro), como os homossexuais e os hemofílicos, para o atual
processo de heterossexualizacao, feminização, interiorização e pauperização. O aumento da
transmissão por contato heterossexual ocorre, por exemplo, por existirem pessoas com múltiplos
parceiros e pouco cuidado com relação à preservação. Isso resulta em um crescimento significativo
no número de casos em mulheres, que passam o vírus aos seus filhos, aumentando ainda mais a
margem de contaminação.

ANÁLISE ENTRE A ALIMENTAÇÃO E A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS NA
ADOLESCÊNCIA
Juliete Maria Alexandre; Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú; Curso Técnico em
Turismo e Hospitalidade; Aluna Pesquisadora; julietebc@hotmail.com; Ambiente, Saúde e
Segurança
Pamela Franciani Alves; Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú; Curso Técnico em
Turismo e Hospitalidade; Aluna Pesquisadora; pamelaalves@live.com; Ambiente, Saúde e
Segurança
A alimentação vem tornando-se uma preocupação constante na vida de muitos, já que uma
alimentação errônea pode ocasionar graves problemas de saúde no indivíduo. Visto isto, pode-se
destacar a adolescência como um período de mudanças, aumentando a necessidade de nutrientes.
Buscou-se então analisar em nossa realidade a alimentação dos adolescentes e se esta ação possui
interferência na saúde dos mesmos. Este trabalho classifica-se como pesquisa exploratória, já que
investigou o problema descrito, buscando esclarecê-lo. Como ferramenta para coleta de dados
foram utilizados questionários fechados com os alunos do Instituto Federal Catarinense – Campus
Camboriú, estes aplicados com todas as turmas de alunos internos do curso de Agropecuária pósensino médio; Turma do primeiro ano integrado ao curso técnico de Turismo e Hospitalidade;
Turma do segundo integrado ao curso técnico de Agropecuária; Turma do terceiro ano integrado ao
curso técnico de Informática, sendo que destas foram solicitados apenas 15 alunos de cada curso.
Os dados foram coletados e analisados nos meses de junho e julho de 2010. Os resultados obtidos
foram: os alunos possuem uma alimentação razoável, porém, o número de doenças é alto em
relação ao número de entrevistados. Assim sendo, torna-se necessário um cuidado mais intenso com
a alimentação dos alunos.
Palavras-chave: Alimentação; Adolescência; Doenças; Saúde; Nutrição.

DESCRIÇÃO DE ASPECTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS DAS
RESTAURAÇÕES CERÂMICAS ADESIVAS DE USO ODONTOLÓGICO
André Tomazini Gomes de Sá.
Prof. Ms., Curso Técnico em Prótese Dentária do Instituto Federal do Paraná – IFPR – campus de
Londrina.
andre.sa@ifpr.edu.br
Carlos Marcelo Archangelo.
Prof. Dr., Curso Técnico em Prótese Dentária do Instituto Federal do Paraná – IFPR – campus de
Londrina.
carlos.archangelo@ifpr.edu.br
Manoel Martins Júnior.
Prof. Dr., Curso Técnico em Prótese Dentária do Instituto Federal do Paraná – IFPR – campus de
Londrina.
manoel.junior@ifpr.edu.br
Ambiente, Saúde e Segurança.

O objetivo neste trabalho foi apresentar os principais passos de execução clínica e laboratorial
requeridos na obtenção de coroas cerâmicas, indicadas para fixação por métodos adesivos. Uma
paciente de 31 anos com destruição coronária total dos dentes 24 e 25 foi selecionada para a
execução do caso aqui apresentado. A partir do exame físico e radiográfico, e da obtenção dos
modelos de estudo, foi planejada a reconstrução dos pilares utilizando-se pinos de fibra de vidro.
Para a confecção das coroas totais optou-se pelo sistema Empress 2 (Ivoclar Vivadent), que consiste
de duas diferentes cerâmicas vitrificadas. O material da infra-estrutura é uma cerâmica vitrificada
prensada a quente (9200 C) com uma fase cristalina de dissilicato de lítio, e a cerâmica de cobertura
é vitrificada com apatita. A possibilidade de se obter uma adesão forte e estável entre a coroa
cerâmica e a dentina do pilar foi um fator decisivo na escolha do sistema restaurador para este caso.
A variedade de sistemas cerâmicos disponíveis no mercado tem sido estudada em profundidade na
literatura, onde se demonstra que não há um sistema ideal para todas as situações clínicas. No caso
aqui apresentado, os resultados físicos e estéticos puderam ser considerados muito satisfatórios.
Palabras-chave: porcelana dentária; restauração dentária permanente; materiais dentários.

CIRURGIA PLÁSTICA POR VAIDADE NA ADOLESCÊNCIA
Bruna de Amorim Florencio; Curso Técnico em Turismo e Hospitalidade do Instituto Federal
Catarinense - Campus Camboriú; Aluna pesquisadora. Email: bruna_amorimf@hotmail.com;
Ambiente, Saúde e Segurança
Flávia Gonçalves de Farias; Curso Técnico em Turismo e Hospitalidade do Instituto Federal
Catarinense - Campus Camboriú; Aluna pesquisadora. Email: fla_fgf@hotmail.com; Ambiente,
Saúde e Segurança
RESUMO
A busca dos adolescentes pelo enquadramento nos padrões de beleza impostos pela sociedade tornase crescente com o decorrer do tempo. Este padrão varia de acordo com a influência causada pela
mídia. Isto faz com que o indivíduo busque a todo o momento a estética perfeita para ser aceito
pelos demais, tendo como opção, realizar uma cirurgia plástica, neste caso por vaidade. É neste
questionamento que consistiu o problema desta pesquisa “Você faria uma cirurgia plástica por
vaidade?”, que tem como objetivo verificar se os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do
ensino médio de uma escola pública e outra privada fariam uma cirurgia plástica por vaidade, e
quais as mais desejadas entre eles. Esta pesquisa é classificada como exploratória, pois buscamos
obter conhecimento sobre o problema investigado, por meio de um estudo de campo, em uma
escola pública e outra privada, localizadas nas cidades de Balneário Camboriú e Camboriú. Os
dados foram coletados junto a 15 alunos do primeiro, segundo e terceiro ano de ambas escolas, com
aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas, este foi nosso único instrumento de
coleta de dados, cujo resultados possibilitaram realizar uma análise quantiqualitativa.
Palavras-chave: Cirurgia Plástica, adolescentes, vaidade, transformação.

ENFERMIDADES DETECTADAS EM ABATES SUÍNOS NO INSTITUTO
FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS CAMBORIÚ (IFC-CC)
Karina Rosa, aluna pesquisadora do IFC-CC, karina_rosa_k@hotmail.com; Rodolfo Schmit, aluno
pesquisador do IFC-CC, dofo_schmit@hotmail.com; Luiz Álvaro Monteiro Júnior professor
orientador do IFC-CC, monteirojrla@cac.ufsc.br.
Atualmente a indústria suinícola vem se ampliando e tomando grande espaço no mercado
alimentício, devido a preferência por esta carne. Por isso todos os cuidados devem ser tomados
durante a produção, principalmente quanto ao momento do abate. Um dos pontos a destacar é a
incidência de enfermidades, pois podem comprometer a qualidade da carcaça, vísceras, e outras
partes do animal aproveitadas. No IFC- CC são abatidos em torno de quinze suínos e os órgãos são
rigorosamente inspecionados quanto ao comprometimento decorrente de doenças. A presente
investigação científica tem como intuito apontar a incidência de moléstias detectadas em abates
suídeos do IFC-CC em dados já existentes no abatedouro (desde janeiro de 2007 a julho de 2010)
analisando-os e identificando as intercorrências comprometedoras da linha de produção. E assim,
buscar medidas profiláticas para solução ou minimização dos problemas. Além disso, foram
fotografadas enfermidades para melhor compreensão e fundamentação do projeto, tornando-se um
banco de dados para outros abatedouros, pois com as informações encontradas é possível melhorar
a produção e qualidade no produto fornecido ao consumidor. Consequentemente maior procura pela
carne e processados, acarretando um aumento na lucratividade de todos os envolvidos. Dentre as
principais enfermidades observadas denota-se: pneumonias enzoóticas, nefrites e cistos renais.
Palavras-chaves: Enfermidades. Abates. Suínos.
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Ergonomia é a ciência que estuda o ser humano nos seus postos de trabalho, visando possibilitar
conforto ao indivíduo, prevenir acidentes e o aparecimento de patologias específicas para
determinado tipo de trabalho. Dentre os trabalhadores que merecem a atenção dos estudiosos da
ergonomia, estão os professores. A saúde do docente é um assunto que tem causado sérias
preocupações, uma vez que a profissão exercida por estes é de extrema importância social. Devido à
alta incidência de afastamento destes profissionais de seus cargos por problemas de saúde físicos e
psicológicos, verificou-se a importância de realizar este estudo, com o objetivo de investigar a
existência de problemas de saúde relacionados ao ambiente de trabalho, junto aos professores do
IFC - Campus Camboriú, relacionando inclusive possíveis sintomas com atribuições específicas das
suas áreas de atuação. Os dados para realização dessa pesquisa foram levantados através de
pesquisa bibliográfica e aplicação de um questionário misto de análise quantiqualitativa, aos
docentes do IFC - Campus Camboriú. A realização deste estudo possibilitou reflexão sobre a
qualidade do ambiente e das relações de trabalho no IFC - Campus Camboriú, indicando que grande
parte destes docentes possui distúrbios de saúde ou agravamento de doenças relacionadas ao
ambiente de trabalho.
Palavras-chave: Ergonomia. Trabalho. Docentes.
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A incorporação dos metais pesados no sedimento pode ocorrer através de processos de
adsorção e complexação, apresentando capacidade de acumulação nas frações mais finas e com teor
elevado de matéria orgânica. Assim, realizou-se um estudo para determinar a concentração de
chumbo, granulometria e teor de matéria orgânica do sedimento na região do Saco do Laranjal. A
amostragem foi realizada no período inverno e primavera de 2009 e verão e outono de 2010, em 6 pontos
diferentes. O sedimento foi seco a 60°C por 48h, pesou-se aproximadamente 2g da fração <63μm, onde foi
feita uma digestão ácida em triplicata, adicionando-se 8mL de água régia 50%, e 1mL de HClO 4,

aquecendo-se por 30min a 90°C em Banho-Maria (procedimento com adaptações). Filtrou-se a
solução resultante e avolumou-se a 50mL, após foram submetidos a análises por espectrofotometria
de absorção atômica em chama em um espectrofotômetro GBC 932 Plus. A granulometria foi
determinada pela escala de Wentworth, a matéria orgânica pelo método indireto por perda de
voláteis. Os resultados demonstraram que existe uma estreita relação entre a concentração de
chumbo, índice de finos e o teor de matéria orgânica. De acordo com as referências da qualidade do
sedimento obtidos na literatura a região não se encontra impactada.
Palavras-Chaves: Estuário, espectrometria de absorção atômica, monitoramento.
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O objetivo deste estudo é comparar os efeitos agudos de dois protocolos de alongamento por
facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP), com duração de 120s e 240s, nos músculos
semitendinoso (St) e bíceps femoral (Bf) e utilizando a padronização dos dados através das Redes
Neurais Artificiais. Foram avaliados 42 voluntários praticantes de atividade física regular, divididos
aleatoriamente em três grupos FNP1 e FNP2 (n=14) e controle (n=15). Os voluntários foram
submetidos a avaliações de amplitude de movimento (ADM) antes e após o alongamento. Os
protocolos de alongamento foram constituídos de 4 repetições de 30s (grupo FNP1) e 8 repetições
de 30s (grupo FNP2) com 30s de repouso entre cada repetição. O grupo controle foi mantido em
repouso por 4 minutos entre as avaliações inicial e final. Os protocolos de alongamento, curto e
longo, causaram aumento significativo da ADM de 6,1% e 13%, respectivamente. Buscando
encontrar dados que corroborem com a proposta deste trabalho, verificou-se que é possível utilizar
formalismos da inteligência artificial, as Redes Neurais Artificiais, as quais são ótimas
classificadoras de padrões. Aplicando este formalismo, é possível avaliar a diferenciação entre os
dados ideais de saída para os dados de entrada coletados junto ao número de pessoas participantes
da pesquisa.
Palavras chave: Exercícios de Alongamento Muscular, Amplitude de Movimento, Redes Neurais
Artificiais.
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Área Temática: Ambiente, Saúde e Segurança
Resumo: A disposição inadequada dos resíduos provenientes das mais diversas atividades tornou-se
um problema cujas proporções atingem níveis cada vez maiores e alarmantes. Na área rural tal
problemática pode ser minimizada através de medidas mitigadoras que busquem alternativas ao
descarte de seus resíduos, como por exemplo, a utilização dos dejetos provenientes das atividades
de suinocultura e avicultura, que podem ser reaproveitados, respectivamente, na geração de energia
e na produção de fertilizantes. Frente ao exposto, o presente estudo visou verificar entre os
produtores rurais do município de Santa Helena, localizado no Oeste do Paraná, qual era a
destinação dada aos resíduos de suas propriedades. Para isso, foi empregada a técnica de entrevista
estruturada, sendo que os dados foram registrados em formulário específico, contendo 19 questões.
A maioria dos atores sociais entrevistados se disseram muito interessados pelas questões
ambientais; 76% (76) deles. Verificou-se que 89% (89) dos entrevistados realizavam a separação de
seus resíduos produzidos. Para 73% (73) deles os dejetos são utilizados como fertilizante. Os
resultados obtidos permitiram concluir que a maioria dos produtores do município fazem a correta
destinação de seus resíduos, contudo, uma intervenção deve ser feita junto aos envolvidos nesse
processo para uma maior conscientização dos mesmos.
P

alavras-Chave: Meio ambiente; Resíduos; Gestão rural.

MÉTODOS, VANTAGENS E DESVANTAGENS DA FITORREMEDIAÇÃO
PARA A DESCONTAMINAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Raquel Jackeline Ratz
Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Gerenciamento Ambiental – UTFPR,
Campus Medianeira
Luís Gabriel Antão Barboza
raquelratz@yahoo.com.br
Acadêmico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental – UTFPR,
Campus Medianeira
gabrielbarbboza@gmail.com
Rafael Henrique Ratz
Acadêmico do Curso de Engenharia de Produção – UTFPR,
Campus Medianeira
rratz@hotmail.com

Área Temática: Ambiente, Saúde e Segurança

Resumo: Uma vez que a biomassa vegetal representa 99% da massa viva do planeta, é natural que
as plantas estejam envolvidas em numerosos processos que têm relação íntima com o destino de
resíduos químicos despejados no ambiente. O uso de plantas como agentes despoluidores, tem
despertado crescente interesse entre pesquisadores e técnicos que atuam na área experimental.
Acredita-se que a utilização de plantas com capacidade de tolerar, extrair e/ou degradar
determinados compostos possa representar interessante alternativa para a despoluição de áreas
degradadas. A fitorremediação de áreas contaminadas é uma tecnologia emergente e bastante
promissora que vem se destacando em relação aos tradicionais métodos físicos e químicos de
remediação, destacando-se o seu baixo custo, grande eficiência de descontaminação e menor
impacto ao ambiente. Em vista disso, é necessário que mais estudos nessa área sejam realizados
para melhor conhecermos a capacidade fitorremediadora das plantas para a sua possível utilização
no combate à poluição. Frente ao exposto, este trabalho teve por objetivo abordar aspectos da
fitorremediação e sua aplicação para a descontaminação de áreas poluídas, discutindo os métodos
de fitorremediação, bem como as vantagens e desvantagens dessa tecnologia.
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Área Temática: Ambiente, Saúde e Segurança

Resumo: O comportamento alimentar ocupa, atualmente, um papel central na prevenção e no
tratamento de doenças. Fatores como a aceitação e o ingresso da mulher no mercado de trabalho e o
aumento da estabilidade econômica proporcionada pelo processo de industrialização foram
determinantes para a mudança dos hábitos alimentares da população. O Guia Alimentar para a
População Brasileira é um documento que contêm as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a
nossa população acerca dos hábitos alimentares saudáveis. O presente artigo é resultado de uma
pesquisa macro cujo objetivo foi investigar o comportamento de consumo dos acadêmicos e
funcionários da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Medianeira. Com relação ao
número de refeições diárias dos entrevistados, apenas 5% dos funcionários (2) e acadêmicos (3)
fazem as 6 refeições recomendadas para se ter uma alimentação adequada. Verificou-se que os
funcionários consomem mais frutas, vegetais e legumes (FVL) que os acadêmicos 97% (39) contra
85% (51). O consumo de carne vermelha é alto, e o consumo de doces e alimentos gordurosos é
maior entre acadêmicos 90% (85) do que entre os funcionários 77% (31). Concluiu-se que há
necessidade de uma intervenção nutricional na população entrevistada.
Palavras-Chave: Alimentos; Comportamento alimentar; Escolha; Intervenção nutricional.
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Área Temática: Ambiente, Saúde e Segurança
Resumo: A rápida urbanização pela qual passou a sociedade brasileira foi uma das principais
questões sociais do País no século XX. No início do século XXI, quando o processo de urbanização
começa a perder velocidade, a desigualdade apresenta-se de várias formas e, problemas como
poluição, destinação do lixo e carências habitacionais se tornam ainda mais dramáticos. Na cidade
de Medianeira, localizada na região Oeste paranaense, tais problemas são perceptíveis. A área
urbana deste município sobrepôs parte do leito dos rios Alegria e Bolinha. O rio Alegria é o
principal, sendo responsável pelo abastecimento da cidade. O rio Bolinha tem todo seu percurso na
área urbana e foi totalmente canalizado, sendo este um afluente do rio Alegria. O presente estudo foi
idealizado no contexto do rio Alegria, no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de
Água da SANEPAR à Associação Comercial e Industrial de Medianeira. Nesse estudo, buscou-se
avaliar e registrar através de fotografias os seguintes aspectos do rio: resíduos sólidos, mata ciliar,
características de moradia, esgotos e afluentes. A observação das condições locais levou a
proposição de medidas com o propósito de melhorar tanto as condições ambientais quanto a
qualidade de vida da comunidade ao entorno.
Palavras-Chave: Ecossistema urbano; Percepção; Ambiente.
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Este estudo de caso foi realizado com um sujeito único de odontologia. A sua aplicação foi feita na
cidade Foz de Iguaçu, estado do Paraná, Brasil. Sendo efetivado com profissional na função de
clínico geral com idade de 45 anos, peso de 89 e altura de 1,87, com tempo de profissão superior a
5 anos. Os desconfortos oriundos das atividades foram coletados através de um check-list, o qual
após assinado o termo de consentimento livre e esclarecido, foi aplicado no final da jornada diaria
de trabalho com o intuíto de verificar os distúrbios musculo-esquelético na articulações dos
membros superiores e sua relação com a percepção subjetiva de dor, através da escala de 0 a 10. Os
dados apresentaram que as dores foram na articulação do cotovelo com a percepção de dor foi de 5,
mãos 7, punhos 8, coluna torácica 7, coluna lombar 6, coluna cervical 8 e ombros 8. Conclui-se com
este estudo que o profissional de odontologia tem um desconforto significativo durante a sua
jornada de trabalho, tonando-se necessário uma análise ergonômica do trabalho para que este
profissional possa desenvolver suas atividades com saúde, conforto e segurança.
Palavras Chaves: Odontologia; Desconforto; Ergonomia.
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RESUMO
As pulseiras de silicone, ditas pulseirinhas do sexo mobilizaram muitas pessoas, já que o assunto
polêmico envolvia crianças e jovens, e assim, pessoas que eram motivadas a praticar crueldades
com o jogo das pulseiras, onde o prêmio era o outro. Com a grande propagação do jogo das
pulseiras - que teve início na Inglaterra e trata-se de arrebentar uma pulseira e dependendo de sua
cor, receber ou fazer certo ato com o outro – houve críticas e sugestões que levaram ao surgimento
da lei sancionada pelo prefeito do município de Navegantes - SC, Roberto Carlos de Souza, que
proibiu a utilização das mesmas em escolas e mais adiante, na cidade. O objetivo desse projeto visa
orientar os jovens quanto à sexualidade e a não utilização das pulseiras como ato sexual, procurando
saber qual a opinião dos jovens sobre as pulseiras. Os questionários foram aplicados no mês de
agosto de 2010, aos alunos do ensino médio do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú,
sendo cinco alunos de cada turma de primeiras, segundas e terceiras séries, totalizando cinqüenta e
cinco alunos. Em geral a opinião dos jovens sobre as pulseiras é de que quem a usa está propício aos
danos causados ao serem arrebentadas.
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Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa com os objetivos de: compreender a experiência
interacional homem-processo saúde-doença, em cinco faixas etárias de usuários de serviços de
emergência com crise hipertensiva, propor um modelo representativo para cada uma dessas
experiências e elaborar uma metassíntese, a partir dos cinco modelos emersos. A saturação teórica
se constituirá por meio de processo de análise, segundo o referencial metodológico da Teoria
Fundamentada nos Dados. Serão realizadas entrevistas em profundidade audiogravadas, com
usuários do sexo masculino, divididos em cinco grupos amostrais, por faixa etária (30-39, 40-49,
50-59, 60-69 e 70-79 que derem entrada no serviço de emergência, em um Hospital de Londrina,
com o diagnóstico médico de crise hipertensiva e dispostos a participar deste estudo. Desse
processo de análise emergirão cinco modelos teóricos, os quais serão analisados à luz do referencial
do Metaestudo, visando o metamodelo, por meio da técnica da metassíntese, o qual será discutido,
primeiramente, à luz do referencial teórico do Interacionismo Simbólico e, posteriormente, da
produção do conhecimento sobre o objeto. Espera-se com este estudo aprofundar a compreensão
acerca da interação homem-processo saúde doença no contexto das doenças crônicas, como
subsídio às Políticas Públicas de Saúde Brasileira.
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Resumo
O Rio Papaquara, localizado em Florianópolis/SC, compõe o Manguezal de Ratones. Estudos
realizados demonstraram o comprometimento da qualidade da água, conforme Resolução
CONAMA nº 357/2005. O Teste do Micronúcleo (MN) complementará estes estudos elucidando a
implicação mutagênica da água sobre a biota aquática. Escolheu-se como organismo-teste, juvenis
da espécie Centropomus parallelus (robalo-peva), disponibilizados pelo Laboratório de
Piscicultura Marinha da UFSC. Como os peixes estavam adaptados a viveiro contendo águas com
30‰ de salinidade, houve a necessidade de testar qual a melhor forma de submetê-los a
salinidades menores. Assim, os peixes foram submetidos a dois tipos de tratamento: passagem
para água doce abrupta e gradualmente, além de um controle negativo. Após, retirou-se o sangue
da veia caudal do peixe; preparou-se o esfregaço em lâminas; fixaram-se as células e estas foram
coradas através do método Feulgen-Fast-Green. Analisaram-se 4.000 eritrócitos de cada animal,
utilizando microscópio óptico. Para comparação dos três grupos realizou-se o teste paramétrico
Anova, com nível de significância 0,05. Como resultado, não houve diferença significativa entre
os grupos analisados. Portanto, qualquer uma das formas de passagem dos peixes do viveiro para
água doce não influenciará na contagem de MN, quando os organismos forem submetidos às
águas do Rio Papaquara.

TECNOLOGIAS DE BANCO DE DADOS ASSOCIADOS AO USO DE
PREVISÕES CLIMÁTICAS SAZONAIS E MODELOS DE SIMULAÇÕES
PARA A PRÁTICA DO TRIGO
Cleiton Soares Zanini
Bolsista BIC / IFSul
Graduando do curso superior em Tecnologia em Sistemas para Internet
cleiton.zanini@gmail.com
Palavras-chave: dados geográficos, previsões climáticas, SIG
O presente trabalho aborda o estudo de conceitos de bancos de dados geográficos, utilizando o
SGBDR PostgreSQL e sua extensão espacial, o PostGIS, consultas, funções e índices espaciais,
além da análise e estudo da utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para criar,
manipular, comparar e sobrepor mapas gerados a partir de bases de dados geográficas, com a
finalidade de implementar, no futuro, uma aplicação de suporte a decisão para previsões climáticas
e modelagem de simulações de práticas de cultivo e controle de incidência de pragas.

A PERCEPÇÃO DE QUÍMICA NO COTIDIANO DAS PESSOAS
Autora: Suellen Souza Fonseca
IFSC Campus São José,
Acadêmica - Curso de Licenciatura Ciências da Natureza
suellen.0405.a@hotmail.com
Apresentação em Pôster.
RESUMO
A Percepção de Química no Cotidiano das Pessoas. Este projeto pretende formular um
embasamento médio sobre a visão de química, a qual o cidadão comum possui. Será feito
entrevistas, respeitando as limitações socioculturais. A intenção principal é observar os conceitos
subjetivos da química em geral, como e em qual momento a ciência química interfere no cotidiano
das pessoas, suas atividades essenciais diárias, sua locomoção e até mesmo, procurar saber o que
leva os indivíduos, de maneira geral, ligar produtos químicos a substâncias prejudiciais à saúde e ao
meio ambiente. A pesquisa atende às atividades da Disciplina Projeto Integrador II, do Curso de
Licenciatura em Ciências da Natureza, do Instituto Federal de Santa Catarina- IFSC. Pretende-se
concluir esta pesquisa com um prévio perfil da comunidade, explicitando como o senso comum foi
e é influenciado naquele local pela mídia e outros meios de informação.
Palavras chave: Química, Percepção, Cotidiano

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE RECINTOS NO CENTRO DE
TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES ATRAVÉS DA TÉCNICA DE TUBOS
MÚLTIPLOS
Catarina Corrêa Puttkammer, Acadêmica do Curso Técnico em Meio Ambiente do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – Campus Florianópolis.
cputtkammer@gmail.com
Ambiente, Saúde, Segurança.
Débora Monteiro Brentano, Professora do Curso Técnico em Meio ambiente do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina- Campus Florianópolis-Orientadora. Bióloga,
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Claudinei J. Rodrigues, Analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade
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Ambiente, Saúde, Segurança.
Resumo
Os Centros de Triagem de Animais Silvestres - CETAS tem a finalidade de recepcionar, triar e tratar
os animais silvestres resgatados ou apreendidos pelos órgãos fiscalizadores, assim como
eventualmente, receber animais silvestres de particulares que os estavam mantendo em cativeiros
domésticos de forma irregular como animais de estimação (IBAMA, 2010).
Tendo em vista que alguns animais marinhos ficaram doentes após o contato com recintos aquáticos
localizados no Centro de Triagem de Animais Silvestres da Lagoa da Conceição (27°31’34,60’’S;
48°25’44,55’’O) foram realizadas análises microbiológicas e físico-químicas na água dos mesmos
para determinação de balneabilidade.
Foram medidas as variáveis: potencial hidrogeniônico (pH), salinidade, oxigênio dissolvido (OD),
temperatura, turbidez, coliformes totais e coliformes termotolerantes. Com os resultados obtidos
nesse conjunto de amostras notou-se que a água dos recintos encontrava-se imprópria para
balneabilidade e dessedentação de animais criados confinados segundo os limites estabelecidos pela
Resolução do CONAMA nº 357/2005.
Recomenda-se a ampliação do período de monitoramento, fazendo amostragens em ciclos sazonais
para uma compreensão da dinâmica da qualidade microbiológica da água no recinto destinado a
recuperação dos animais marinhos.
Palavras-Chave: Coliformes Termotolerantes, Qualidade de água, Dessedentação.

REORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS: UMA ESTRATÉGIA PARA
PROMOVER A SAÚDE BUCAL ÀS MULHERES GRÁVIDAS.
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Ambiente, Saúde e Segurança.
Este trabalho surgiu da necessidade de reorganizar as ações educativas voltadas para o cuidado com
a gestante devido às divergências existentes nas orientações educativas, resultado da falta de
integração das equipes de profissionais que atuam no atendimento à mulher grávida. Frente a isso as
autoras propõem conteúdos temáticos que devam ser abordados em encontros educativos para as
mulheres grávidas, pela equipe de profissionais que mantenham contato com essa população para
atuar sobre os fatores de risco ao qual está exposta. As ações de promoção de saúde programadas de
acordo com os trimestres gestacionais estão embasadas em estudos científicos e tem a finalidade de
fornecer subsídios necessários à valorização e a promoção da qualidade de vida das mulheres na
condição de vida gestante, pois nesta fase a mulher está mais receptiva a adquirir novos
conhecimentos e alterar hábitos que possam influenciar na sua saúde e no desenvolvimento do
futuro bebê. Espera-se que este trabalho possa oferecer respaldo aos profissionais da saúde para um
cuidado competente às mulheres grávidas para que essa população sinta-se assistida e amparada na
prevenção, tratamento e manutenção da sua saúde, principalmente promover a tranqüilidade tão
desejada durante os nove meses de espera de seu filho.
Palavras-chave: Promoção da saúde. Educação em saúde. Saúde bucal. Mulheres grávidas.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE AOS MORADORES DO LAR VILA VICENTINA
Dayane Clock
Docente – IFSC – Campus Joinville
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Ambiente, Saúde e Segurança;
Alexandra Schmidt, Dalton Venâncio Rabello, Kamilla Baumer
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O projeto “Educação em saúde aos moradores do Lar Vila Vicentina” trata-se de um estudo que
pretende conhecer o perfil dos idosos do Lar Vila Vicentina, a fim de captar suas principais
necessidades em relação à educação em saúde da terceira idade. Esse projeto foi realizado na cidade
de Joinville junto ao Lar Vila Vicentina, no bairro Boa Vista, onde residem as moradoras que serão
o público alvo da nossa pesquisa. Iniciamos o projeto com a aplicação de uma entrevista com
perguntas objetivas e outras sequenciais, nos meses de julho e agosto de 2010, sendo apresentado
primeiramente o termo ao comitê de ética conforme a legislação. Com o resultado, está sendo
elaborado um livreto, intitulado de “Livreto do idoso”, o qual será impresso e distribuído aos
moradores do Lar com o objetivo de esclarecer suas dúvidas sobre a terceira idade, e dessa forma
contribuir para a melhoria da qualidade de vida desses idosos.
Palavras-Chave: Educação em Saúde, idoso, qualidade de vida;
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Acadêmica do Curso de Farmácia, IFPR campus Palmas – PR
Rodrigo Batista de Almeida
rodrigo.almeida@ifpr.edu.br
Rodrigo Hinojosa ValdezFarmacêutico,
mestre, professor do Curso de Farmácia, IFPR campus Palmas – PR

eixo temático: ambiente, saúde e segurança
Farmacêuticos e profissionais prescritores necessitam de acesso a informações completas e
fidedignas sobre medicamentos. Este trabalho objetivou avaliar as informações fornecidas nos
registros referentes aos antiprotozoários constantes no Dicionário de Especialidades Farmacêuticas
(DEF) 2009/10. As informações disponibilizadas nos registros dos antiprotozoários foram
analisadas quanto aos critérios preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Foram
localizados 84 registros de antiprotozoários, mas apenas um medicamento (ANNITA®) apresentou
todos os dados, conforme recomendação da OMS. Um dos fatores que contribui para essa situação
foi o fato de a maioria dos registros (98,8%) apresentar dados simplificados, constando apenas o
nome da especialidade farmacêutica, a indústria, o fármaco, a indicação terapêutica e a
apresentação. Como conclusão, os registros da maioria dos medicamentos antiprotozoários
constantes no DEF 2009/10 mostram-se em desacordo com as diretrizes da OMS quanto à
divulgação de produtos farmacêuticos.
Palavras-chave: antiprotozoários, Dicionário de Especialidades Farmacêuticas, fonte de
informação sobre medicamentos

TRIAGEM FITOQUÍMICA DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DAS
FOLHAS DE JABUTICABA MYRCEARIA CAULIFLORA TABEBUIA
CHRYSOTRICHA LORENTZ EX GRISEB. BIGNONIACEAE
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Palavras-chave: Myrcearia cauliflora, fitoquímica, extrato hidroalcoólico
Atualmente tem-se uma literatura muito escassa em relação à constituição dos componentes
secundários das folhas de Myrcearia cauliflora Tabebuia chrysotricha Lorentz ex Griseb.
Bignoniaceae. Por isso é de grande relevância a triagem fitoquímica destas, pois os extratos das
plantas e seus componentes vem despertando grande interesse na medicina alternativa, pela
vasta diversidade e pela sustentabilidade econômica e grande aceitabilidade da população. O
objetivo deste trabalho foi realizar análise fitoquímica do extrato hidroalcoólico das folhas da
jabuticaba colhidos no município de Mangueirinha – PR. Foram coletados 480g das folhas no
mês de outubro de 2010. A amostra seca foi triturada e submetida a extração usando solução
hidroalcoólica 70% como solvente. Foi verificada a presença de taninos, fenóis, cumarinas,
saponinas, esteróides livres, flavonas, flavonóis, xantonas , catequinas, flavanonas, mucilagem.

ANÁLISE FITOQUÍMICA DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DA
SEMENTE DE MAMÃO FORMOSA DISPONÍVEL COMERCIALMENTE
NO MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
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IFPR, campus Palmas – PR
2
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e-mail: rc.strapazzon@hotmail.com
Eixo temático: ambiente, saúde e segurança
Palavras-chave: Mamão formosa, fitoquímica, extrato hidroalcoólico
O mamão é um fruto muito apreciado pelas pessoas por seu sabor. Popularmente, é conhecido
por ajudar nas funções intestinais que são caracterizadas pelas propriedades fitoquímicas do
fruto e suas sementes. O objetivo deste trabalho foi realizar a análise fitoquímica do extrato
hidroalcoólico da semente de mamão disponível comercialmente no município de Palmas – PR.
Foram coletados 435g de sementes de mamão formosa. A amostra seca foi triturada e submetida
a extração usando solução hidroalcoólica 70% como solvente. Foi verificada a presença de
taninos condensados e hidrolisáveis, triperpenóides pentacíclicos livres e mucilagens. Esses
resultados mostram que existem diferentes classes de metabólitos secundários na droga vegetal.

ORIENTANDO OS PRIMEIROS CUIDADOS ATRAVÉS DA VISITA
DOMICILIAR
Dayane Clock
Docente – IFSC – Campus Joinville
Mestranda em Engenharia de Produção, especialista em Saúde Coletiva
dclock@ifsc.edu.br
Ambiente, Saúde e Segurança;
Camila Eichenberger, Cristina Brüning, Jeise Moreira Soares, Peter Willian´s Cipriano
Alunos do Curso Técnico em Enfermagem – IFSC - Campus Joinville
Na fase do puerpério é comum à mulher sentir-se com medo da responsabilidade e da incapacidade
de cuidar, além disto, em alguns casos há insuficiência de orientações no serviço de saúde, tanto no
contexto hospitalar quanto no ambulatorial, fazendo persistir as dúvidas e inseguranças das
mulheres. Na tentativa de amenizar as possíveis dificuldades do pós-parto, uma boa orientação
domiciliar embasada em uma relação de confiança entre futuro profissional de saúde e a puérpera
poderá repercutir não só na qualidade dos sentimentos manifestos pela mulher, mas também, em
uma adaptação saudável ao seu papel materno. Este trabalho é resultado do Projeto de Ação
Comunitária desenvolvido no curso técnico em enfermagem do campus Joinville tendo como
objetivo orientar as puérperas quanto aos cuidados com recém-nascido através da visita domiciliar.
Foi desenvolvido na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde do Parque Joinville, Joinville,
SC, no período de junho e julho de 2010. Durante as visitas domiciliares as puérperas receberam
orientações sobre os cuidados com o recém-nascido, alimentação saudável, hidratação, técnicas de
relaxamento, exercícios físicos e importância de ter um tempo para cuidar de si além de
conscientizar os acompanhantes sobre a importância do apoio e auxilio a puérpera e o recémnascido.
Palavras-Chave: Puérpera, visita domiciliar, cuidados.

EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO NA PREVENÇÃO DE LER/DORT EM
AUXILIARES E TÉCNICOS DE SAÚDE BUCAL
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO: Em Odontologia, as atividades laborais realizadas pela equipe
profissional exigem precisão, concentração, força, repetição e principalmente, postura estática. As
doenças de caráter ocupacional, LER/DORTs, têm sido responsáveis pelo afastamento do trabalho
por incapacidade temporária ou permanente de profissionais da Odontologia, atingindo
principalmente os profissionais do sexo feminino, como as auxiliares e técnicas em saúde bucal. O
objetivo deste estudo foi propor um panfleto informativo, com exercícios de alongamento muscular
como medida preventiva ao aparecimento de LER/DORTs. METODOLOGIA: Foi utilizada a
análise fotográfica para avaliar as posturas laborais mais comumente adotadas pelos profissionais
auxiliar e técnico em saúde bucal. RESULTADOS: A partir da determinação dos conjuntos
musculares mais exigidos nas atividades observadas, foram propostos exercícios de alongamentos
musculares compensatórios, facilmente executados no local de trabalho. DISCUSSÃO: Os
exercícios de alongamento devem ser realizados para a promoção da saúde ocupacional dos
profissionais da equipe odontológica e prevenção de sintomatologia dolorosa, sendo menos eficazes
na reabilitação de lesões já instaladas. CONCLUSÃO: Faz-se necessário o desenvolvimento de
uma consciência preventiva referente aos perigos que envolvem as LER/DORTs, principalmente na
Odontologia, e um dos meios para este fim, é o panfleto informativo confeccionado neste estudo.
Palavras-chave: Ergonomia, LER-DORT, Exercícios de alongamentos musculares.

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE CRÔNICA DO EFLUENTE DE USINAS DE
PRODUÇÃO DE CONCRETO, NO NORTE DA ILHA DE SANTA CATARINA
UTILIZANDO O ORGANISMO-TESTE CERIODAPHNIA DUBIA.
Gabrielli Vieira; Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – campus
Florianópolis; Graduanda do Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios – campus
Florianópolis; gabi_vieiraa@hotmail.com; Bolsista CNPq.
Resumo do projeto
Diversos empreendimentos que utilizam água em seus processos produtivos lançam o efluente sem
atender a legislação vigente, especialmente quanto ao parâmetro de toxicidade estabelecido pela
Resolução CONAMA nº 357/05 (Brasil, 2005) e Portaria FATMA nº 17/02 (Estado de Santa
Catarina, 2002). Dentre eles, estão as usinas de produção de concreto, empreendimentos
potencialmente poluidores, cujo efluente foi avaliado pelo Grupo de Pesquisa ‘Gestão Ambiental:
Estudos e Análises’, em 2008.A investigação revelou que todas as quatro usinas localizadas na
região norte de Florianópolis/SC, emitiam efluente em desacordo com a legislação ambiental,
devido a não observância de um ou ambos os parâmetros avaliados. Isto permite inferir que a
inclusão de um sistema secundário de tratamento, incluindo a fase físico-química, gera um efluente
capaz de atender aos parâmetros legais.Atualmente, a existência do Laboratório de Ecotoxicologia
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IF-SC) permite apurar
outros dados sobre o efluente de usinas de produção de concreto, dentre eles a toxicidade
crônica.Com a execução deste projeto, objetiva-se verificar as alterações adotadas pelas usinas de
produção de concreto em seus sistemas de tratamento de efluentes após o trabalho desenvolvido em
2008, bem como avaliar a toxicidade crônica do mesmo.
Palavras-chave: Toxicidade crônica; usinas de produção de concreto; ceriodaphnia dúbia.
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Resumo
A caracterização de sedimentos em ambientes aquáticos é de suma importância para a
avaliação do nível de contaminação do mesmo. O canal São Gonçalo localizado no município de
Pelotas é constantemente atingido por atividades antrópicas. Esse trabalho objetiva a caracterização
do sedimento próximo a foz, junto a Laguna dos Patos, como forma de detectar a probabilidade que
o mesmo possui em acumular contaminantes. Características como granulometria, matéria orgânica,
carbono orgânico, nitrogênio e relação C/N, influenciam diretamente na determinação do nível de
contaminação do sedimento. Foram coletadas amostras de 3 pontos no canal São Gonçalo, e feitas
análises, em triplicata, dos parâmetros acima descritos. A granulometria foi determinada pelo
método padrão de peneira (TAGLIANI, 2003), matéria orgânica por calcinação (MIRLEAN, 2003)
e o carbono orgânico foi determinado pelo fator de Van Bemmelen (1,724). O nitrogênio foi
determinado pelo método Kjeldhal (Embrapa, 1997). A foz apresentou maior índice de finos, assim
como maior teor de matéria orgânica, nitrogênio total, carbono orgânico e relação C/N. Indicando
que esse ponto possui maior capacidade de acumular poluentes como Hidrocarbonetos Saturados e
HPA’s.
Palavras-chave: Sedimento, Contaminantes e Hidrocarbonetos Saturados
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Resumo
Ecotoxicologia segundo Kendall (1996) apud Azevedo e Chasin (2003) é o estudo do
destino e dos efeitos das substâncias químicas sobre ecossistemas. O objetivo da ecotoxicologia de
acordo com Rand (1995) é proteger diferentes espécies da ação de substâncias tóxicas em
concentrações que causarem efeito adverso.
O presente projeto de pesquisa tem como principal objetivo a avaliação da toxicidade
aguda dos efluentes do entorno da Estação Ecológica de Carijós. Inicialmente será executada a
coleta do efluente nos pontos determinados para a análise e a amostra será encaminhada ao
Laboratório de Ecotoxicologia do IF-SC. Posteriormente, o organismo-teste Daphnia magna será
submetido a um teste de sensibilidade com dicromato de potássio (K 2Cr2O7) e depois, as diferentes
concentrações da amostra coletada nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs): Vila União, Saco
Grande, Canasvieiras e Habitasul. Após a obtenção e geração dos resultados será elaborado um
relatório, o qual será encaminhado a um órgão competente para serem tomadas as devidas
providências, caso haja necessidade.
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O objetivo deste trabalho foi avaliar a precisão de troquéis confeccionados através de três
subseqüentes vazamentos de um gesso do tipo IV em um mesmo molde, obtido com uma silicona
de adição pela técnica de dupla moldagem. O primeiro troquel de cada molde era produzido 1 hora
após a moldagem e removido do molde 1 hora depois. Um período de uma hora também era
aguardado após a remoção de cada troquel para que se procedesse ao vazamento do seguinte. A
estrutura original moldada era confeccionada em aço inoxidável e consistia em um troquel-padrão
que simulava um dente preparado para receber uma coroa total. A fidelidade dimensional dos
troquéis era verificada através de uma coroa-padrão (também de aço), que se adaptava precisamente
ao troquel-padrão. A leitura da adaptação da coroa sobre os troquéis era realizada com o auxílio de
um microscópio de leitura de profundidade. A condição ideal seria a de que a coroa-padrão ficasse
encaixada em cada troquel de gesso com a mesma precisão que apresentava em relação à coroapadrão. A análise de variância efetuada a partir dos resultados obtidos demonstrou não haver
alteração dimensional significativa entre as condições estudadas.
Palavras-chave: sulfato de cálcio; modelos dentários; elastômeros de silicone.
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A zooterapia consiste no tratamento terapêutico de seres humanos, realizado com a presença de
animais. Desperta a sensibilidade tátil e reações psicológicas e emocionais. Embora inicialmente
fora desenvolvida em instituições voltadas ao tratamento de doentes mentais, os tratamentos
zooterapêuticos podem ser utilizados junto a crianças, adultos e idosos, portadores ou não de
necessidades especiais. Os profissionais envolvidos geralmente são fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
psicólogos e pedagogos, juntamente com veterinários e adestradores. A zooterapia não é comum no
Brasil. Ao mesmo tempo, verifica-se que a relação entre seres humanos com animais evoluiu,
constituindo-se cada vez mais de afetividade, proteção e companheirismo, prova maior de que os
animais podem agregar sensações valorosas e positivas para as pessoas. Este projeto teve como
objetivo identificar os benefícios da zooterapia com cães, verificando se esta prática é conhecida
por profissionais da área veterinária, quais doenças podem ser tratadas, as principais técnicas e os
procedimentos para sua implantação. Trata-se de uma pesquisa exploratória. Os dados foram
coletados através de pesquisas bibliográficas e aplicação de questionários junto a profissionais da
área veterinária na cidade de Itapema-SC. Resultando que a zooterapia é uma técnica conhecida na
cidade, porém não praticada. Embora a maioria das pessoas possui o interesse de realizá-la.
Palavras-chave: Zooterapia. Cães. Saúde.
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A robótica móvel vem sendo utilizada como ferramenta de aprendizagem em virtude de seu
caráter multidisciplinar com possibilidade de aplicação desde o nível fundamental até na pósgraduação. Neste trabalho apresentaremos o desenvolvimento de um robô móvel como projeto
interdisciplinar nos módulos iniciais de um curso de tecnologia em mecatrônica, envolvendo os
conceitos abordados nas disciplinas profissionalizantes básicas de eletrônica analógica e digital,
além de mecânica, com aplicação dos conceitos de desenho técnico e fabricação mecânica.
O robô móvel desenvolvido é do tipo diferencial, com três rodas, sendo duas laterais com motores
acoplados em cada roda e uma terceira roda livre frontal. O motor selecionado foi de corrente
contínua, sendo que, em virtude da necessidade do motor girar no sentido horário e anti-horário
utilizou-se um drive na topologia conhecida como ponte H, com o controle de velocidade através
da técnica de modulação por largura de pulso (PWM), utilizando-se para isso componentes
eletrônicos discretos.
São apresentadas as diferentes etapas do desenvolvimento do projeto, desde a concepção,
simulação, montagem em matriz de contato, desenvolvimento das placas de circuito impresso,
montagem e teste finais. O resultado obtido foi de um robô móvel com boa dirigibilidade,
permitindo o desenvolvimento das competências previstas no módulo.
Palavra chave: robótica móvel, projeto interdisciplinar
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A eficiência energética é um tema de destaque na atualidade, seguindo uma tendência de se
tornar cada vez mais importante na medida em que os recursos não renováveis se extinguem. A
energia consumida em sistemas de bombeamento pode corresponder até 40% da energia de uma
indústria. Este sistema operando com manutenção inadequada acarreta perdas superiores a 10% do
consumo total de uma empresa.
Atualmente não existe um equipamento que possa ser instalado que meça diretamente o
rendimento de uma bomba e avaliar sua condição de manutenção. A principal dificuldade é a
distância entre os pontos de medição de vazão, pressão e potência elétrica (grandezas necessárias
para realizar desta avaliação), além do fato destas medições serem realizadas por equipamentos
distintos. O cálculo do rendimento é obtido em separado, sendo a sincronização das medidas feita
manualmente.
No projeto de pesquisa se propôs o desenvolvimento de uma ferramenta que possibilite a
mensuração do rendimento de forma automatizada. Resumidamente, os medidores de vazão,
pressão e potência elétrica enviarão as medições para um receptor sem fio conectado em um
computador, onde os dados serão processados, mostrando na tela o rendimento real de uma bomba
ou de sistema de bombeamento de forma instantânea.
Palavras-chave: eficiência, medidores, rendimento, sistema de bombeamento.

COLETOR DIMENSIONAL: QUALIDADE EM UM FLASH
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Com o passar dos anos, as empresas têm trabalhado na otimização dos processos de
produção, visando garantir total qualidade dos seus produtos manufaturados, não poupando
investimento em recursos financeiros e disponibilidade de seus funcionários. Devido esse cenário,
tivemos a idéia de projetar um aparelho, denominado Coletor Dimensional – Qualidade em um
flash, que através da captura da imagem com utilização de “filmagem” em duas dimensões, seja
capaz de inspecionar um determinado produto, controlando as suas determinantes para garantir a
qualidade do produto final.
O processo consiste na captura de uma imagem através de uma câmera de vigilância CCD,
esta será comparada com outra imagem de modelo padrão, armazenada em um banco de dados. A
referida imagem padrão possui as medidas e formas corretas da peça a ser inspecionada. Através de
operações matemáticas aplicadas em ambas as imagens, poderemos verificar se o produto está
dentro das dimensões solicitadas ou não, ou seja, caso o mesmo esteja de acordo com o especificado
no modelo, seguirá adiante no processo, do contrário o objeto em questão será descartado.
O projeto visa garantir a qualidade em produtos manufaturados nas empresas, reduzindo o
custo, tempo e aumentando a produtividade.
Palavras Chave: Inspeção, Qualidade, Produção e Imagem.
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Resumo: Atualmente um dos problemas encontrados por motoristas, ao comprar combustível para
o seu veículo, é a possível adulteração do mesmo com a adição de produtos que não são
regulamentados pela lei vigente ( Lei 11.727/2008). Sendo assim, a presente lei estipula um limite
máximo de 25% de álcool anidro adicionado à gasolina. Visando atestar a conformidade ou não, ao
percentual limite, realizou-se um estudo com a gasolina de três postos de combustível (amostras A,
B, e C) localizados no município de Medianeira- Pr. Para tal utilizou-se vidrarias de uso comum
em laboratórios de análises químicas, adicionando-se 10 mL de água destilada ao mesmo volume de
gasolina. Como o etanol possui solubilidade preferencial em água do que na gasolina, este é
separado, e o percentual de etanol determinado. Esse processo foi realizado com ambas as amostras,
sendo cada procedimento realizado em triplicata, formando as respectivas médias. Na amostra A,
detectou-se 23,6% de álcool anidro adicionado a gasolina, na amostra B, 24,6%, e na amostra C,
29%. Diante dos resultados obtidos, pode-se inferir que dos postos analisados, um ( amostra C)
extrapolou o limite permitido, e que é preocupante e de possível vistoria.
Palavras-Chave: Gasolina; Álcool Anidro; Combustível; Análise Química.
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Resumo – O trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema de controle de freio
eletromagnético e de captura de dados de torque e rotação, utilizando uma interface gráfica
implementada em LabVIEW para avaliação do desempenho de motores de combustão interna. Esta
interface gráfica permite o tratamento e visualização dos sinais nas suas unidades apropriadas, e
também o refinamento de dados nas faixas desejadas, faz a leitura via porta serial dos dados do
microcontrolador. Tal projeto surgiu com a necessidade de melhoria dos equipamentos de controle e
aquisição de dados de dinamômetros, de correntes de Foucault, instalados no Laboratório de
Automobilística do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). No sistema de controle e aquisição
de dados poderão ser adicionados parâmetros como temperaturas, pressões entre outros,
melhorando ainda mais a precisão das medidas de torque e potência nestes equipamentos.
Palavras-Chave: Dinamômetro, Aquisição de dados, Labview.
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Resumo
O presente trabalho trata de um projeto que visa o estudo, o projeto e a construção de dispositivos
de comunicação, com interface sem fio, operada por módulos de comunicação de radiofrequência
de baixo custo, aplicada no controle remoto de dispositivos elétricos e eletrônicos. Tendo como
motivação a realização de competições tecnológicas existentes em diversas instituições de ensino do
Brasil, como por exemplo as olimpíadas de robótica, este projeto pretende utilizar os módulos de
comunicação de baixo custo disponíveis no mercado nacional, para estabelecer um sistema de
controle remoto sem fio que possa ser aplicado no controle de equipamentos como braços robóticos,
veículos rádio controlados ou outros dispositivos teleguiados.Serão apresentadas neste trabalho as
estruturas que estão sendo desenvolvidas para o sistema transmissor e para o sistema receptor. Em
relação à comunicação dos sistemas, os protocolos de dados serão criados por microcontroladores
programados para receber as informações das interfaces e transformá-los em sequencias binárias,
que serão transmitidas serialmente através dos módulos. Como protótipo final, será desenvolvido
um carro em miniatura, controlado pelo sistema criado, e cujas funcionalidades vão desde o
controle do acendimento dos faróis do veículo até o controle proporcional da aceleração e do ângulo
de direção nas curvas.
Palavras-chave: Radiofrequência, Controle Remoto, Microcontrolador, Baixo Custo.
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Eixo temático: Controle de Processos Industriais
Neste artigo é apresentado um novo modelo de previsão de demanda de energia elétrica para
o setor industrial. O modelo desenvolvido considera, além dos valores históricos da demanda, as
informações climáticas do ambiente onde está instalada a planta, os dados de produção e o
calendário civil, levando em conta os dias sem produção devido a feriados ou às paradas para
manutenção. Como resultado da pesquisa as empresas têm a possibilidade de prever seu consumo
em função da programação da produção diária e demais condições de operação da planta. Com o
conhecimento prévio de seus níveis de demanda os usuários podem agendar o chaveamento
automático de cargas, visando reduzir a demanda nos horários de pico, por exemplo. Neste
contexto, quando maior for a precisão do modelo de previsão de demanda maior será o seu
emprego, seja tanto por usuários finais quanto por agentes geradores e distribuidores de energia
elétrica.
Foram consideradas múltiplas alternativas de predição, até a convergência para um modelo
do método quantitativo que leva em conta tanto as séries históricas quanto a relação de causalidade
com variáveis explicativas. O modelo pode ser utilizado para previsões de médio e curto prazo e foi
testado em uma indústria automotiva.
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As consequências da demanda do mercado atual de equipamentos eletrônicos está fazendo com que
projetistas desenvolvam circuitos cada vez mais rápidos em aparelhos cada vez menores. A
miniaturização dos circuitos em conjunto com o aumento das velocidades de operação traz
inúmeras dificuldades funcionais, as quais requerem habilidades e conhecimentos do projetista para
que o produto final se enquadre em padrões de operação e possa ser produzido. Os objetivos desta
pesquisa foram analisar os efeitos adversos no funcionamento de equipamentos eletrônicos,
desmistificando a rede de influências presente quando um circuito está em operação e levantar
metodologias para identificar e diminuir problemas críticos neste. O estudo foi feito sobre placas de
circuito hipotéticas, criadas especialmente para simular e evidenciar os efeitos desejados. Embora
hipotéticas, parte de suas configurações pode ser encontrada em placas comercialmente produzidas.
Os resultados foram levantados através de modelos numéricos, simulações em ferramentas
computacionais e medições em protótipos físicos. Através desses, foi possível identificar topologias
críticas, assimetrias a serem evitadas e desenvolver metodologias para evitar problemas adversos.
Outro ponto importante foi a validação de teorias, bem como a comparação de resultados medidos
em protótipos físicos com os resultados provindos de simulação e modelagem numérica, a fim de
traçar sua fidelidade com os modelos reais.
Palavras-Chave: Compatibilidade Eletromagnética. Efeitos parasitas. Alta frequência. Linhas de
transmissão. Microstrip.
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Este trabalho propõe uma análise de identificação dos sistemas em tempo real, utilizando
sub-bandas em filtragem adaptativa. Tais sistemas ocorrem em diversas áreas de aplicação como
medicina, telecomunicações, automação e controle de diversos processos: radar, sonar, geofísica e
ultra-som..
A filtragem adaptativa é um tópico de grande relevância prática, e que apresenta desafios
teóricos bastante complexos. O processamento adaptativo é realizado através de um algoritmo
recursivo que, partindo de um conjunto de condições iniciais, busca iterativamente a solução ótima
para os parâmetros de um filtro adaptativo.
A maioria das aplicações de filtragem adaptativa pode ser agrupada em quatro grandes
classes: identificação de sistemas, inversão de sistemas, predição de sinal e cancelamento de
interferência. Este trabalho está associado à identificação de sistemas. As figuras de mérito mais
empregadas na avaliação em um sistema de identificação são: a taxa de convergência do algoritmo
adaptativo, o nível de interferência em regime permanente e a complexidade computacional.
Resultados preliminares mostram que filtragem adaptativas em sub-bandas são mais
eficientes do que filtragem em estrutura comum.
PALAVRAS CHAVES: filtragem adaptativa, sub-bandas, identificação de sistemas.
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Este trabalho propõe uma avaliação dos autovalores da matriz de autocorrelação do sinal de
entrada em identificação de sistemas que usam filtragem adaptativa. Alguns algoritmos adaptativos
exploram a esparsidade para melhorar a velocidade de convergência, diminuindo o número de
parâmetros do filtro adaptativo. Esta diminuição causa um efeito no espalhamento dos autovalores
da matriz de autocorrelação do sinal de entrada. O estudo deste espalhamento pode corroborar na
eficiência desses algoritmos.
A velocidade de convergência de algoritmos adaptativos, em geral, depende diretamente do
espalhamento dos autovalores da matriz de autocorrelação do sinal de entrada de um sistema a ser
identificado. Quanto mais largo o espalhamento dos autovalores da matriz de autocorrelação, mais
lenta será a convergência desses algoritmos. O espalhamento é medido pelo quociente do maior
pelo menor autovalor.
A diminuição do número de parâmetros efetivamente adaptados afeta na diminuição da
ordem da matriz de autocorrelação do sinal de entrada. Neste sentido, é importante saber da
influência causada por esta mudança para melhorar a velocidade de convergência. Resultados
preliminares mostram que quanto mais compacto é a escolha dos parâmetros, menor é o
espalhamento dos autovalores.
PALAVRAS CHAVES: filtragem adaptativa, autovalor, autocorrelação.

DESENVOLVIMENTO
DE
UMA
PLACA
DE
MICROCONTROLADA PARA UM ELEVADOR DIDÁTICO

CONTROLE

Stefano R. Zeplin, professor, mestre, stefano@ifsc.edu.br
Djone A. Couto,aluno,djonecouto@hotmail.com
Eixo temático: Controle e Processos Industriais
Os microcontroladores são utilizados em uma vasta gama de produtos, desde cartões de
banco, sistemas de alarme e controle de motores. Sua popularização ocorreu principalmente pela
redução de custo, disponibilidade de ferramentas de desenvolvimento e pela crescente publicação
de bibliografia especializada e disponibilidade de informações na internet.
Neste trabalho apresentaremos o desenvolvimento de uma placa microcontrolada utilizada
para comandar um elevador didático e também servir de interface homem-máquina para o operador.
O elevador didático é composto por uma estrutura para simular um elevador que tenha 4 pisos,
sendo a movimentação do elevador controlada por um motor de corrente contínua. Para
acionamento do motor foi desenvolvido um drive com topologia conhecida como ponte H, e para
controlar sua velocidade foi utilizado a técnica de modulação por largura de pulso (PWM), recurso
este disponível no próprio microcontrolador. Foi utilizado ainda um display LCD para funcionar
com interface homem-máquina.
São apresentadas as etapas de desenvolvimento, desde a simulação em software específico,
o algoritmos básico, montagem em matriz de contatos, elaboração da placa de circuito impresso e
testes finais das diferentes funcionalidades previstas. O resultado obtido foi muito bom, sendo
utilizado para a participação do instituto em feiras em outras escolas.
Palavra chave: microcontrolador
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A robótica móvel tem apresentado uma evolução considerável nos últimos anos, ampliado as suas
possibilidades de aplicações, como por exemplo, em aplicações domésticas, entretenimento,
industriais, defesa civil e militar.
Apesar disso, o campo de pesquisa ainda é muito vasto, tendo em vista que o robô móvel ainda
encontra muita dificuldade em se localizar e navegar em ambientes desconhecidos, sua arquitetura
de controle ainda é objeto de estudo em diversos centros de pesquisa, assim como a aplicação de
inteligência artificial.
Um dos campos da inteligência artificial são os sistemas multiagentes, que é um sistema formado
por um conjunto de agentes autônomos, onde cada agente tem um conjunto de atributos e
competências para atingir um objetivo específico.Eles já são utilizados para fazer a interação de
grupos de robôs móveis, como no caso do futebol de robôs, mas recentemente alguns trabalhos vem
apresentando resultados na aplicação de sistemas multiagentes em um único robô móvel. Neste
estudo apresentaremos o resultado de uma pesquisa feita neste sentido, procurando apresentar
exemplos da estrutura baseada em sistema multiagentes, formas utilizadas para fazer o
gerenciamento de recursos, aplicação de inteligência artificial dentro de cada agente e resultados
das implementações.
Palavra chave: robótica móvel, sistemas multiagentes
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ÁREA TEMÁTICA: Educação profissional e tecnológica - Relato de experiência.
RESUMO
Normalmente o ensino técnico profissionalizante e o tecnológico são pautados pela teoria
mecanicista que não contempla processos de inserção política, científica ou cultural. Ações no
sentido de despertar a sensibilidade do discente e de toda sua rede de relacionamentos em diferentes
áreas do conhecimento ou manifestações culturais contribuem de forma significativa na formação
cidadã. A implementação de tais ações visa à construção de profissionais conscientes para
reconhecer o valor de demais campos do conhecimento além daquele puramente tecnicista. No ano
de 2010, atividades desenvolvidas no Campus Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR) proporcionaram aos alunos do Curso Técnico Integrado acesso ao tripé de
sustentação da estrutura universitária – ensino, pesquisa e extensão – por meio de eventos
científicos, culturais e artísticos. A começar pela recepção aos calouros em demonstração de
acolhida, o Dia do Desafio, a saudação ao folclore nas atividades juninas, a gincana cultural do Dia
do Estudante, a primeira sessão do Festival de Teatro, a Mostra de Educação, Ciência e Arte e, por
fim, a segunda sessão do Festival de Teatro mostraram que o sucesso local dessas ações permite
sugerir sua institucionalização.
PALAVRAS-CHAVE: ensino técnico e tecnológico; inserção científica; inserção política; inserção
cultural.
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Eixo - Educação Profissional e Tecnologia
RESUMO
Este artigo apresenta uma reflexão sobre a importância da orientação na escolha da profissão dos
alunos do Ensino Médio, apresentando como possibilidades de formação os cursos universitários e
de nível médio e pós-médio, porém constata através de pesquisa que os alunos não recebem as
informações necessárias sobre esse processo de formação nas escolas de nível médio, entendendo
que se faz necessário desenvolver a aplicação de uma disciplina específica nas escolas de médio que
permita a formação e a orientação profissional para os alunos fazerem a sua opção profissional de
forma segura e esclarecida.
Palavras-chaves: Educação. Formação Profissional. Cidadania.

CIRCUITOS ELÉTRICOS: SIMULAÇÃO PREPARANDO ESTUDO EM
CIRCUITOS REAIS.
Luís Paulo Basgalupe Moreira
IFSUL Campus Pelotas, professor, lp-rs@pelotas.ifsul.edu.br, Educação
Profissional e Tecnológica.
Flávia Maria Teixeira dos Santos
UFRGS, Doutora, flavia.santos@ufrgs.br, Educação Profissional e Tecnológica.
Aulas experimentais são indispensáveis para o adequado aprendizado de conteúdos de física. Nos
últimos anos surgiram diversos softwares de simulação de experimentos de Física. A partir da
utilização de softwares queremos verificar se o aluno consegue visualizar em atividades virtuais as
situações que são reais. A proposta é trabalhar com atividades que possibilitem mostrar que é
possível aprender circuitos elétricos utilizando softwares de simulação. Como referencial teórico,
adotamos a teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud. Para esse autor sujeito se apropria do
conhecimento que pode ser organizado em campos conceituais ao longo de muito tempo, através de
experiência, maturidade e aprendizagem. O projeto está sendo aplicado a alunos da disciplina de
Física e Eletricidade, no Curso de Sistemas de Internet do Instituto Federal Sul-rio-grandense,
campus Pelotas. Foram escolhidos os softwares Modellus e o Phet (Physics Education Technology),
os dois considerados softwares livres. Em um primeiro momento foram trabalhados circuitos
elétricos a partir destes softwares. Na seqüência as atividades foram repetidas em um painel
construído especialmente para este fim com o objetivo de se analisar o desempenho dos alunos em
circuitos reais. O trabalho atualmente encontra-se na fase de levantamento e análise dos dados
colhidos durante a aplicação.
Palavras-chave: circuitos elétricos, simulação, painel.
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EIXO – Educação Profissional e Tecnológica.
RESUMO

Toda a terça um encontro. Seis alunas-professoras, e uma professora orientadora. Durante duas
horas nos reunimos para iniciarmo-nos à pesquisa. Trocamos experiências, pesquisamos,
aprendemos juntas. Problematizamos, ampliamos questões estudadas, no caso, as narrativas
autobiográficas e percebemos que outra lógica de aprender foi surgindo. Um aprender mediado pelo
outro, um aprender com e pelo outro. “Penso que a criação de um grupo de pesquisa e, sobretudo, a
manutenção de seus integrantes, não deva estar balizado somente na congregação de pesquisadores
que têm um foco epistemológico comum” afirmam Oliveira & Peres (2009, p.460), acrescentando a
isto que além do interesse acadêmico parece-lhes “fundamental que, em seu interior, haja lugar para
(com) vivências entretecidas com afetos”. Dessa maneira, interessamo-nos por pesquisar como
trajetórias individuais influenciam a escolha profissional pela docência. Após debates sobre o tema,
organizamos tópicos para uma entrevista, utilizando-nos das nossas histórias de vida, sendo nós
objetos da nossa pesquisa. Em sequência, realizaremos entrevistas individuais, organizadas de
maneira aleatória em entrevistador e entrevistado. Após a transcrição da entrevista, a ser realizada
pelo próprio entrevistado, discutiremos os resultados, debatendo sobre como as vivências
influenciam na escolha profissional de um indivíduo. Isso nos ajudará a entender melhor nossos
alunos, nós mesmos, os outros.
APOIO: FAPERGS.
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Marcio Doniak
M.Eng.
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Educação Profissional e Tecnológica
O Monitor de Atividades de Natação (MAN) é um sistema que utiliza a tecnologia de RFId
(Identificação por Radiofrequência) para monitorar os treinos de natação de vários nadadores
simultaneamente. Na borda da piscina são instaladas as antenas para aquisição do código de
identificação único (ID) do nadador. Este irá nadar com uma etiqueta que contém o ID, posicionada
preferencialmente no tornozelo. Toda vez que o nadador fizer a virada irá impulsionar com o pé na
borda da piscina passando junto à antena, sendo contabilizada uma nova volta. Juntamente, será
registrado o tempo relativo entre as voltas, e como o tamanho da piscina é conhecido, é possível
calcular a velocidade média de cada volta e a total. Assim, ao ler o ID do nadador o MAN estará
realizando medidas de distância, tempo e velocidade. E como cada nadador possui um único ID, é
possível acompanhar o treino de vários nadadores simultaneamente, mesmo que estejam
compartilhando uma mesma raia, sem que um interfira no outro. Sendo esta uma situação
corriqueira nas academias de natação. O objetivo deste projeto é desenvolver um protótipo para esta
aplicação.
Palavras chave: rfid; radio-frequência; natação; treinamento; identificação.
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RESUMO
Esta pesquisa visa analisar a destinação profissional e a escolha pelos cursos superiores dos
egressos formados no Curso Técnico em Informática do Instituto Federal Catarinense – Campus
Camboriú (IFCCC), a fim de reconhecer se o ensino oferecido foi um fator de influência para estes
jovens. A coleta de dados baseou-se na aplicação de questionários mistos com perguntas fechadas e
abertas, enviados por e-mail. A pesquisa iniciou com dado muito interessante, desde a implantação
do Curso Técnico em Informática no IFCCC, em 2000, até o final de 2008, 439 pessoas
ingressaram no curso, entretanto, apenas 117 alunos concluíram o mesmo. Dos concluintes, foram
localizados 41, destes apenas 28 pessoas responderam o questionário enviado. Dentre os
participantes da pesquisa, 20 optaram por outra área acadêmica diferente a informática, ou seja,
71,43%. Para apenas 28,57 % dos participantes o curso técnico foi de alguma forma determinante
para a escolha profissional. Este fato é preocupante, pois são técnicos que não seguem a carreira,
desperdiçando os investimentos feitos pela sociedade. Espera-se que este estudo contribua para
possível reavaliação das diretrizes educacionais, mudanças estruturais e métodos de ensino, visando
atender a expectativa dos alunos, que pode ou não ter sido contemplada.
Palavras-chave: Egressos profissionais, Diretrizes Educacionais, Formações Acadêmicas.
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Eixo: Educação Profissional e Tecnológica
Inovação e empreendedorismo são fatores capitais de desenvolvimento econômico que aumentam a
competitividade, mas lidam com a incerteza no ambiente produtivo. Novos empreendimentos
exigem preparo e planejamento para superar as dificuldades que surgem nos primeiros anos de vida:
seja o produto ou serviço desconhecido no mercado ou a concorrência com empresas solidamente
implantadas e experimentadas na administração. Demandam conhecimentos científicos e
tecnológicos produzidos nas universidades. A UTFPR desenvolve desde 1998 o PROEM Programa de Empreendedorismo e Inovação, voltado para a disseminação da cultura
empreendedora e criação de ambientes favoráveis à inovação, estimulando o potencial
empreendedor de seus alunos, possibilitando acesso aos temas e projetos de empreendedorismo e,
propiciando estrutura para que a produção científica resulte em desenvolvimento tecnológico. O
PROEM Apucarana desenvolve diversas ações para fomentar a cultura empreendedora na
comunidade interna, como palestras e oficinas voltadas ao tema, além de promover a interação dos
alunos e servidores com agentes e instituições parceiras e serviços externos. Além disso, empenhase na construção do Hotel e Incubadora Tecnológicos, com submissão de projetos a editais de
financiamento. A implantação dessas estruturas permitirá ao campus Apucarana um salto
qualitativo, ampliando a inserção de nossos alunos não apenas como profissionais qualificados, mas
como empreendedores-inovadores.
Palavras-chave: Empreendedorismo, Inovação, Universidade.
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Esta pesquisa buscou conhecer e analisar se os alunos do 3º ano do ensino médio optaram pela
continuidade dos estudos em uma instituição de nível superior, se estes já escolheram o curso e
quais as influências que levaram a escolha do mesmo. Também identificar qual instituição que os
entrevistados pretendem ingressar, sendo uma universidade pública ou privada. O estudo foi
realizado com alunos pertencentes às escolas ligadas ao ensino público federal e estadual e o ensino
privado. A pesquisa foi de caráter exploratório, pois realizamos saída a campo para aplicação de
questionários na Escola Estadual Básica Professor José Arantes, situada na cidade de Camboriú –
SC, no Colégio Recriarte, localizado também no mesmo município e no Instituto Federal
Catarinense de Ciência e Tecnologia – Campus Camboriú. Através desta pesquisa percebemos que
grande parte dos entrevistados pretende ingressar em uma universidade, sendo que os mesmos já
definiram a área que desejam seguir na graduação, onde também, esta maioria de estudantes tem
preferência por universidades públicas.
Palavras-chave: Ensino médio, faculdade, ingresso.
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Educação Profissional e Tecnológica
O projeto trata de um ambiente que tem como objetivo auxiliar os candidatos aos cursos superiores
dos Institutos Federais, que tem processo de seleção via ENEM, na sua preparação, para que
tenham um melhor desempenho na execução do exame. Utilizando de um ambiente on-line, que
oferece ao usuário diversas ferramentas de preparação como simulados, questões comentadas por
professores, dicas de professores para a redação e questões para o ano seguinte, notas média de
corte para o curso pretendido. Além de um simples simulado, o ambiente registra as médias
alcançadas pelos candidatos nos simulados e de forma anônima mostra qual seria a média dos
candidatos por curso pretendido no próximo exame, como uma espécie de vestibular on-line. O
simulado é importante também para ajudar o candidato a perceber quais são os pontos falhos de sua
preparação. Além disso, o ambiente apresentará os cursos disponíveis em cada campus, assim
como, informações gerais sobre o curso, para ajudar o candidato a escolher pela melhor opção
dentro da sua realidade e desejos. O objetivo geral do projeto é aumentar o nível de preparação dos
candidatos que venham a realizar a prova do ENEM, com o objetivo de melhorar o nível dos
candidatos.

A ARTE DE ENSINAR A FAZER PESQUISA: A IMPORTÂNCIA DOS
EDUCADORES NO ENSINO MÉDIO E TECNICO PARA O DESPERTAR DA
VOCAÇÃO CIENTÍFICA
Drª Sirlei de Fátima Albino
Msc. Marouva Falgatter Faqueti
Instituto Federal Catarinense – campus Camboriú
sirleialbino@ifc-camboriu.edu.br;marouva@ifc-camboriu.edu.br
Eixo Temático: Educação Profissional e Tecnológica

RESUMO
Em que momento da educação formal os educandos devem ser inseridos no mundo da Pesquisa?
Como isto deve acontecer? Defende-se aqui a idéia de que no Ensino Médio, inclusive nos cursos
Técnicos de Nível Médio, os educandos deveriam ser inseridos neste mundo de investigação. A
Iniciação Científica neste nível de ensino, deve ser aquela que desmistifica a pesquisa, vista até
então como algo difícil, acessível apenas aos mais inteligentes; complexa, com livros da área que
assustam pela dificuldade metodológica, pelo pretenso e difícil rigor científico. A Iniciação
Científica Júnior deveria ter a obrigação de ensinar que pesquisa nada mais é do que aprender a ler
criticamente a realidade, detectar situações problemas do cotidiano e buscar respostas, pesquisando
na literatura, coletando dados a campo, desenvolvendo experimentos e analisando os dados, de
acordo com o nível de conhecimento recebido enquanto alunos da Educação Básica e profissional,
para depois divulgar os resultados através de publicações e ou apresentações em eventos. Simples
não? O nível de exigência e grau de cientificidade das produções realizadas por estes jovens
pesquisadores necessitam ser relativizados, porém sem banalizar a ciência. Descomplicar o
processo de ensino-aprendizagem da pesquisa científica no ensino médio e técnico é o desafio neste
processo.
Palavras-chave: Iniciação Científica. Pesquisa. Ensino Médio.
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RESUMO
Com a constante modernização tecnológica e cultural, professores têm buscado a formação
continuada como forma de aperfeiçoamento de sua prática educativa. Neste contexto, muitos
formadores de professores questionam-se sobre quais estratégias utilizar para proporcionar uma
formação significativa e transformadora a seus alunos. Neste sentido, estratégias e pesquisas vem
sendo desenvolvidas, a fim de atender a essa situação. Uma dessas, inicialmente utilizada na
Europa, em cursos de formação de adultos, é a narrativa autobiográfica. Buscando verificar
limitações e possibilidades desta estratégia de ensino e aprendizagem, desenvolveu-se um estudo
que aponta para sua utilização em meio virtual. Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa,
realizada através de questionários aplicados aos alunos de EAD, IFSUL, polo Rosário do Sul. Até
o momento, concluiu-se que a estrutura curricular do curso contribui para o baixo índice de
evasão/reprovação, bem como para o atendimento de expectativas dos alunos quanto à própria
formação. Em sequência, serão realizadas entrevistas a alguns alunos, com o objetivo de explorar
as dificuldades apontadas nos questionários. A apreciação destas informações permitirá o
apontamento de estratégias futuras para a formação de professores em meio virtual, admitindo a
utilização de narrativas autobiográficas e melhor adequando-as ao meio, bem como a listagem de
possíveis limitações da metodologia.
Apoio: IFSUL.
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RESUMO
Os periódicos podem ser definidos como fascículos, lançados sempre em uma série continua e
ilimitada, com intervalos regulares de publicação. Estão presentes em uma grande variedade de
temas e assuntos, que satisfazem a preferência dos leitores. Estudos comprovam que a leitura
freqüente desses veículos de comunicação traz inúmeros benefícios para a vida profissional e
pessoal do leitor. Entretanto, com a evolução das tecnologias de comunicação, como a internet e o
celular, o número de jovens leitores de jornais, revistas estão cada vez menores. Este projeto tem
como objetivo verificar se os estudantes do ensino fundamental possuem o gosto e o hábito pela
leitura de periódicos, apontando os principais meios de leitura e os temas preferenciais.
Entendendo o hábito dos jovens pela leitura de periódicos, é possível entender os motivos,
influências e preferências que os levam a leitura. Através deste estudo de campo, realizado através
de levantamento bibliográfico e questionários com abordagem quanti-qualitativa, Percebeu-se que
para a baixa freqüência da leitura de periódicos, o principal motivo apontado pelos jovens é a falta
de tempo, seguido da falta de interesse pela leitura, devido a outras atividades mais atrativas.
Palavras Chaves: Periódicos; Leitura; Escola; Informação.
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O IFPR campus Palmas foi criado a partir da federalização de um centro universitário comunitário,
com doze cursos de graduação em funcionamento. Este trabalho objetivou discutir a integração de
cursos superiores ao ensino técnico, tomando por base o Curso de Farmácia do IFPR. A
metodologia utilizada neste estudo foi a análise dos pressupostos legais que regulamentam tanto os
cursos de Farmácia quanto a educação técnica e profissional na rede federal. As diretrizes
curriculares para os cursos de Farmácia preconizam uma formação com caráter humanista, crítico e
reflexivo. Por outro lado, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) foram
criados como instituições de educação tecnológica. Concluindo, uma proposta de verticalização do
Curso de Farmácia atende à finalidade dos IFs de integrar a educação profissional à superior,
entretanto, o desafio na organização didático-pedagógica dos diferentes componentes do processo
de verticalização será contemplar tanto as diretrizes da educação técnica quanto as diretrizes da
educação superior.
Palavras-chave: ensino farmacêutico, ensino tecnológico, verticalização do ensino.

CONSTRUÇÕES INTERDISCIPLINARES NA DISCIPLINA DE PRÁTICA
DE ENSINO DE QUÍMICA
Cristine R.P. Xavier, Professor do Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas, Mestre,
cristine.xavier@ifpr.edu.br
Douglas C. Sanches, Professor do Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas, Mestre,
douglas.sanches@ifpr.edu.br
Keller P. Nicolini, Professor do Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas, Doutor,
keller.nicolini@ifpr.edu.br.
Luiz N. Todero, Professor do Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas, Mestre,
luizneytodero@hotmail.com
Eixo Temático: Educação Profissional e Tecnológica
Resumo:
Este trabalho foi realizado no 5º período do Curso de Licenciatura em Química do IFPR – Campus
Palmas, com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos uma visão interdisciplinar e
contextualizada do ensino de Química. A construção dos saberes químicos técnicos, embora
sistematizada em livros e manuais experimentais, requer especial atenção para com os processos
cognitivos de construção dos saberes. Na história da química, grandes descobertas e construções
científicas se consolidaram graças à integração das mais diversas áreas do conhecimento.
Atividades envolvendo professores do Curso de Artes nas aulas de Prática de Ensino de Química
motivaram o aprendizado químico, demonstrando a importância de colaborações interdisciplinares.
Essas atividades acadêmicas buscam construir novas concepções de aprendizagem para que se
minorem depoimentos como o que segue: “Normalmente as salas de aula nos dias de hoje
encontram-se dessa forma – o professor se prepara, tenta apresentar a aula da melhor forma
possível, mas a maioria dos alunos leva tudo na brincadeira”. É de extrema relevância a
possibilidade de desenvolver trabalhos interdisciplinares no ensino superior que contribuam para
uma aproximação das artes com áreas que, convencionalmente, não se colocam como próximas.
Este tipo de proposta aproxima e desmistifica processos representativos que de outro modo seriam
apenas aceitos passivamente.
Palavras-chave: ensino de Química, interdisciplinaridade, ensino da Arte.

MUDANÇAS E DINÂMICAS DO CATOLICISMO POPULAR NO LITORAL
PARANAENSE: ESTUDO DE CASO DA ILHA DO MEL/PR
Leandro Alves Nascimento
Instituto Federal do Paraná/Campus Paranaguá
Aluno do Curso Técnico em Aquicultura (Bolsista PIBIC-Jr)
leandroalvesn@gmail.com
Douglas da Silva Natal
Instituto Federal do Paraná/Campus Paranaguá
Aluno do Curso Técnico em Aquicultura
douglasnatal_1994@hotmail.com
Járede Lucas da Silva Sousa
Instituto Federal do Paraná/Campus Paranaguá
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jarede_007@hotmail.com
Ezequiel Westphal
Instituto Federal do Paraná/Campus Paranaguá
Historiador e Sociólogo. Doutorando em Sociologia (UFPR).
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Eixo Tecnológico e Linha Temática: Educação Profissional e Tecnológica
Resumo: Na atualidade, deparamo-nos com pessoas que procuram expressar que não vêem mais
sentido no sagrado. A racionalidade substituiu da vida do homem moderno quase todo elemento de
crença, no entanto, este teima em subsistir e continua a ser um ponto de ligação para se falar sobre
Deus. Neste desejo de ‘busca’, as pessoas procuram novas formas para experiênciá-Lo, a partir do
vácuo deixado pela crise das religiões institucionalizadas nos quais as pessoas encontravam refúgio
e proteção. Na tradicional diocese de Paranaguá, no Litoral Paranaense, a política eclesiástica, em
sintonia com as mudanças socioculturais e religiosas de época, fez com que o projeto pastoral
diocesano adotasse um discurso e uma prática católica que tenciona o campo social e religioso. Tal
realidade pontua mudanças e dinâmicas do catolicismo popular distinto - na diocese - em relação às
práticas clericais do catolicismo tradicional. Para tanto, a realização desta pesquisa contemplou as
Ilhas e a Periferia da cidade, ao identificar realidades distintas em que se assentam um discurso de
“normalidade” diante da dinâmica da vida social. Portanto, a apresentação da primeira etapa deste
estudo de caso, compreende a Ilha do Mel/PR, resultando – por meio da pesquisa - a demonstração
de novas práticas religiosas em relação à religiosidade tradicional católica do lugar.
Palavras-chave: catolicismo popular, Ilha do Mel, crença.

O TERRITÓRIO DA COMUNIDADE FARTURA: DESAFIOS PARA A
COMPREENSÃO DO “RURAL” NO MUNICÍPIO DE MORRETES/PR
Leandro Alves Nascimento
Instituto Federal do Paraná/Campus Paranaguá
Aluno do Curso Técnico em Aquicultura (Bolsista PIBIC-Jr)
leandroalvesn@gmail.com
Douglas da Silva Natal
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douglasnatal_1994@hotmail.com
Járede Lucas da Silva Sousa
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Antonio Márcio Haliski
Instituto Federal do Paraná/Campus Paranaguá
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Ezequiel Westphal
Instituto Federal do Paraná/Campus Paranaguá
Historiador e Sociólogo. Doutorando em Sociologia (UFPR).
ezequiel.westphal@ifpr.edu.br
Resumo: Ao se discutir a questão do desenvolvimento territorial verifica-se a necessidade de
estudos que mostrem e analisem a sua dinâmica. Isso fica mais evidente quando se fala em
territórios rurais, pois os estudos sobre desenvolvimento geralmente são baseados em dimensões de
análises com cunho setorial ou aqueles que reduzem o rural a um mero dependente do
desenvolvimento urbano. O enfoque territorial vai além dessas proposições. Evidencia como um
território se constitui, quais são os seus atores e mostra como é a sua dinâmica. Isso propicia a
possibilidade de elaboração de projetos de desenvolvimento que contemplem as reais necessidades
sociais, econômicas e ambientais. Neste sentido, esta pesquisa contemplou análise das mudanças
ocorridas no meio rural em Morretes/PR, no estudo de caso da Comunidade Fartura, no intuito de
compreender o sentido de permanências e rupturas da cultura popular e de novos saberes - dos
produtores rurais de Morretes - dado ao contexto de crescimento da agricultura moderna e dos
impactos ambientais nas comunidades tradicionais de zona rural. O resultado são conflitos em torno
da questão fundiária no processo de pauperização e exclusão das famílias e comunidades
tradicionais do território (Comunidade Fartura). Porém, a pesquisa resultou na compreensão de
novos e antigos saberes populares, como também o conhecimento de técnicas tradicionalmente
conhecidas e pouco utilizadas pelos moradores.
Palavras-chave: novo rural, território, ator social, Morretes.

INFLUÊNCIAS DOS JOGOS NO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ALUNOS
DO IFC - CAMPUS CAMBORIÚ
ÁREAS: Educação; Ciências Humanas, linguagens, códigos e suas Tecnologias
Alberto Pimentel Antunes, aluno do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú,
betao_ia10@hotmail.com
João Pedro Abrahão Caron, aluno do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú,
juuuaum@hotmail.com
Ágata Regiane Quissini, professora do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú, agata@ifccamboriu.edu.br
RESUMO
Os estudantes atualmente estão expostos a uma série de influências. Uma delas, talvez das mais
atrativas, sejam os jogos. Estimulados pelo mercado de consumo, os jovens são atraídos pelo
mundo fantástico dos jogos compostos de seres fantasiosos, onde se pode realizar tarefas
impossíveis através das mais criativas estratégias. A relação entre jovens e jogos cresceu muito nos
últimos tempos, pois os jogos, principalmente os eletrônicos, evoluíram, popularizaram-se, e hoje
alcançam públicos diversos que independem de classe social, raça, nacionalidade ou gênero. Esse
movimento, porém, pode influenciar os diversos segmentos sociais, inclusive no desempenho
escolar de crianças, adolescentes e até adultos. Essa influência pode apresentar-se de forma direta
ou indiretamente, positiva, ou negativa. Aprofundar, portanto, estas questões, diz respeito a entender
o universo dos jogos e como este pode, ou não, materializar-se ocultamente no processo de ensino e
aprendizagem. Este projeto teve como objetivo investigar possíveis influências dos jogos no
desempenho escolar dos alunos do IFC – Campus Camboriú, identificando quais alunos costumam
jogar com maior freqüência e se esta ação interfere concretamente no desempenho escolar, sob
olhar do aluno e do professor. A metodologia adotada correspondeu a pesquisa exploratória, com
aprofundamentos bibliográficos sobre a prática dos jogos, aplicações de questionários e entrevistas
com professores sobre o desempenho escolar dos alunos jogadores.
Palavras-Chave: Jogos, Influências, Desempenho Escolar.

JOGOS PEDAGÓGICOS PODEM AUXILIAR E ESTIMULAR O
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR DE CRIANÇAS NO QUARTO ANO DA
ESCOLA MUNICIPAL DO CAIC JOVEM AILOR LOTERIO, EM
CAMBORIÚ?

Bernardo de Freitas Zamperetti; Gustavo Soares
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Catarinense –Campus Camboriú
Alunos do Curso Técnico em Informática concomitante ao Ensino Médio
be_vapt@hotmail.com / gustavosoares05@hotmail.com
Eixo que se encontrão trabalho: Informática e Educação.

RESUMO
A educação infantil é essencial no desenvolvimento de todas as nações. Em função disso são criados
diversos métodos para que a educação aconteça da forma mais limpa, fácil e rápida possível, tais
métodos são chamados de agentes educacionais. No mundo informatizado, o computador se
mostrou um poderoso agente nessa luta pela educação. Aliado a Internet, ele tornou-se uma das
principais fontes de informação, unindo-se a educação para que o aprendizado aconteça
virtualmente. Diversos agentes educacionais foram implantados no sistema informatizado, entre
eles, os jogos pedagógicos digitais. Eles têm o poder de prender a atenção das crianças, aliando a
diversão com a educação. Neste projeto buscamos verificar se o recurso é realmente eficiente e
como as crianças reagem quando submetidas a ele. Foram desenvolvidos três jogos. Em conjunto,
eles tratam de diversos temas escolares que podem ser importantes às crianças. Aplicamos tais
jogos em uma escola pública de Camboriú (SC), em uma turma do quarto ano. Verificou-se uma
superioridade da turma que teve acesso aos jogos em relação às demais turmas, provando que os
jogos pedagógicos digitais fazem diferença na educação. A intenção agora é divulgar, para que
mais crianças sejam beneficiadas aprendendo com este revolucionário agente educacional e
tecnológico.
Palavras-chave: Educação, Informática, Jogos pedagógicos, Tecnologia.

MAPEAMENTO DE NARRATIVAS DE PROFESSORES EM CURSO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA, NA MODALIDADE EAD, DO INSTITUTO
FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE: REFLETINDO SOBRE A IDENTIDADE
DOCENTE
Ana Paula de Araujo Cunha
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense – IFSul, Doutora em Letras, anapcunha@cefetrs.tche.br ,
cpead.anapcunha@gmail.com
Luana Nunes Centeno
IFSul, Acadêmica do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental,
luananunescenteno@gmail.com
Marília Dias Treicha
IFSul, Acadêmica do curso de Pós-Graduação em Linguagens,
cpead.marilia@gmail.com
Eixo: Educação Profissional e Tecnológica

Resumo
Esta pesquisa insere-se na área da Educação voltada aos estudos concernentes à formação e
identidade docentes. Trata-se de um estudo qualitativo cujos sujeitos informantes são professores
das diversas áreas do saber, os quais se encontram em exercício da sua formação continuada, na
qualidade de alunos do curso de Pós-Graduação em Educação, na modalidade EaD, promovido pelo
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, no âmbito da UAB, desenvolvido nos Polos de Apoio
Presencial de dois municípios do Rio Grande do Sul. Norteada por questões que perpassam e
constituem o escopo da Educação e suas interfaces com as Ciências Humanas, a pesquisa aqui
apresentada tem como corpus precípuo de análise dados de mapas conceituais construídos a partir
de narrativas produzidas em resposta a atividades específicas propostas em temas desenvolvidos no
curso de formação que remetem a questões pertinentes aos processos de construção identitária e
formativa dos sujeitos investigados. Os dados coletados no estudo têm sido analisados à luz de
teoria veiculada em importantes estudos apontados pela literatura, que tratam das temáticas
supracitadas, dos quais sublinhamos os realizados por Bauman (2001), Nóvoa (1997), Nunes
(2001), Pimenta (1999) e Novak (2006). Até o momento, a investigação tem indicado que o uso de
mapas conceituais em curso on-line de formação docente tem sido sobremaneira útil no sentido de
fundamentar, desenvolver e inspirar diferentes perspectivas do domínio estudado.

Palavras-chave: Educação continuada, formação, identidade, professor, EaD

CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS E VEÍCULOS USANDO RFID
Tiago Teixeira,
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Márcio Henrique Doniak, M.Eng.
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Eixo Temático: Educação Profissional e Tecnológica
A tecnologia de RFId (Identificação por Radiofrequência) permite que um objeto, uma
pessoa ou um lugar sejam identificados automaticamente de forma remota, sem contato direto com
o leitor. Ela é muito útil para realizar o controle de acesso, pois cada portador de uma etiqueta
possui um código único de identificação. No caso do acesso de pessoas ela tem se tornado muito
importante em empresas, pois é possível restringir o acesso de colaboradores à determinadas áreas,
registrar o ponto eletrônico e até mostrar o seu deslocamento pela empresa. Também é possível
acompanhar a frequência de alunos em sala de aula, liberar acesso de moradores de condomínios,
substituindo chaves e senhas. Outra aplicação é o acesso de veículos, cada um portando uma
etiqueta. Ao chegar ao estacionamento o portão se abre automaticamente, registrando o seu acesso.
Aumentando a segurança do estacionamento, e até indicando setores que possuem vagas livres. Este
projeto está implementando protótipos para os aplicativos descritos, a fim de aprofundar o
conhecimento nesta tecnologia, em crescente expansão no mercado.
Palavras-Chave: RFId, controle de acesso, identificação.

REAPROVEITAMENTO DE LIXO ELETRONICO PARA A GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA POTÊNCIA
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ÁREA TEMÁTICA: Educação profissional e tecnológica
RESUMO – Nesse trabalho apresenta-se uma proposta de solução parcial para o lixo eletrônico
criado a partir de computadores sucateados, utilizando motores de imã permanente como geradores
eólicos de eletricidade, a partir do uso de motores de imã permanente, contidos nos drives de leitura
e gravação de CD e DVD, usando o benefício do fenômeno da indução eletromagnética descoberto
por Faraday. Doze motores de imãs permanentes foram associados em série e a diferença de
potencial elétrico gerada foi resultado da soma das diferenças de potenciais geradas
individualmente. As ddp’s variaram entre 0V e 30 volts com potencia variando entre 0W e 297mW.
Em uma situação de potência máxima gerada, ao longo de 1 dia, poderia ser gerado um trabalho de
0,00713 kWh. Em um mês, 0,21 kWh. Em um ano, resultaria em uma geração de 2,56 kWh e um
resultado financeiro de aproximadamente R$1,20. O uso de motores de imã permanente obtidos de
lixo eletrônico resulta em geração de energia elétrica diminuindo o impacto ambiental que esse tipo
de resíduo provoca na natureza.
PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente, Geração de Energia, Lixo Eletrônico.

GESTÃO E NEGÓCIOS
DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UMA EXPERIÊNCIA COM
ASSOCIATIVISMO VITIVINÍCOLA NO MUNICÍPIO DE JAGUARI-RS

O
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Rodrigo Belmonte da Silva: Professor do Instituto Federal Farroupilha - Campus São Vicente do Sul-RS; Mestre em
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Gustavo Pinto da Silva: Professor do Instituto Federal Farroupilha- Campus São Vicente do Sul-RS; Mestre em
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Eixo Temático: Gestão e Negócios

Resumo: Este trabalho tem como objetivo alavancar a competitividade das agroindústrias de vinho
e derivados da uva na região de Jaguari-RS. Nesse processo inicial que ocorreu em abril de 2010,
alguns empreendimentos que englobam a vitivinicultura foram visitados, palestras em várias áreas
foram realizadas, além de estudos para criação de uma associação de natureza reivindicativa. Por
meio de reuniões sistemáticas com os produtores, as atividades foram organizadas em três
dimensões: Dimensão Institucional, fortificando o movimento associativista e de organização do
setor, realizado através de viagens técnicas e atividades de integração; Dimensão Tecnológica:
melhorias e orientações sobre produção e melhoria dos vinhos e dos sucos; e Dimensão de
Comercialização: focado em agregação de valor aos produtos. Como principais resultados podem-se
citar a realização de um levantamento histórico identificado com a identidade local, a formalização
da APROVIJA (Associação dos Produtores de Vinho e Derivados da Uva do Vale do Jaguari/RS),
viagens e capacitações técnicas, além do Planejamento estratégico da Associação que está em
andamento. Espera-se com esse trabalho alavancar a competitividade das propriedades, fomentando
o desenvolvimento regional, proporcionando à região uma alternativa de incremento a geração de
renda através da comercialização de uvas, vinhos e outros produtos além do fortalecimento do
turismo local.

Palavras Chave: vitivinicultura, desenvolvimento regional, agroindústria
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Eixo Temático: Gestão e Negócios
Resumo:
A presente pesquisa tem o intuito de conhecer a gestão de tributos nos municípios da região no
entorno do Instituto Federal Farroupilha – Campus São Vicente do Sul. Este trabalho demonstrou a
participação da arrecadação própria perante a receita total, a estrutura dos setores de arrecadação, a
base da legislação municipal e o quanto elas deixam de arrecadar com a não realização de algumas
ações que contribuem para aumentar o montante dos recursos que retornam aos municípios. Os
dados foram coletados a partir da execução orçamentária da receita dos municípios do COREDE
Vale do Jaguari/RS entre o período de 2005 a 2009. Verificou-se que as prefeituras estão deixando
de arrecadar um volume de recursos que são de sua competência, em razão de uma gestão tributária
ineficiente, que ocorre, principalmente, pela falta de vontade política, convergindo para o incentivo
à sonegação, maior dependência de repasses do governo federal e estadual e uma gestão tributária
menos justa, que não zela pela equidade e progressividade tributária. O passo seguinte será a visita
às prefeituras para diagnosticar como são realizadas as atividades tributárias e quais os problemas
enfrentados, propondo intervenção do Curso de Gestão Pública para melhoria da arrecadação e
retorno para sociedade.
Palavras-Chave: arrecadação, prefeituras, competência.
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Área Temática: Gestão e Negócios

Resumo: A contínua busca por menores impactos ambientais são resultantes de exigências impostas
pela sociedade através dos consumidores e de requisitos legais governamentais. As legislações
ambientais tornaram-se mais duras na última década, exigindo das empresas um comportamento
ambiental mais ativo, responsabilizando-as pela completa gestão do ciclo de vida dos seus produtos,
diminuindo assim os impactos ambientais não apenas dos processos, mas também daqueles
causados pelas atividades de descarte. Frente a isso, o presente estudo versou levantar informações
que subsidiem as decisões estratégicas das organizações. Como proposta, a logística reversa vem
suprir essa necessidade, ao minimizar todos os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos
produtos por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas,
dentre eles, o econômico, ecológico, legal e logístico. A diminuição nos custos de produção, a
diferenciação por serviço e a fidelização do cliente, destacam-se como sendo algumas das principais
razões que levam as empresas a atuarem em Logística Reversa. Por fim, pode-se inferir, que a
decisão de gerenciar os fluxos reversos amplia ainda mais as oportunidades de acréscimo de valor
de diferentes naturezas que a atividade logística pode agregar ao bem.
Palavras-Chave: Logística Reversa; Meio Ambiente; Competitividade.

MAPA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DO EXTREMO SUL DE SANTA
CATARINA
Fabiana Besen, Mestre em Administração
Professora do IF-SC – Campus Araranguá
Jerusa dos Santos, estudante
Bolsista de pesquisa do IF-SC - Campus Araranguá
Eixo temático: Gestão e negócios
Na atualidade, o debate sobre a continuidade da vida no planeta trouxe à tona a urgência com que se
deve pensar, não apenas o aspecto econômico, ou a luta ecológica, ou ainda, a discussão dos
problemas sociais. Neste contexto, a Economia Solidária ganha força e propulsão como uma prática
de organização social que instiga outras formas de relação entre trabalhador e trabalho, a promoção
do desenvolvimento sustentável e a reinserção social pela esfera do trabalho e renda. Neste sentido,
este artigo tem como objetivo a construção de um mapa da Economia Solidária da região do
extremo sul de Santa Catarina, identificando os empreendimentos solidários e suas práticas de
gestão, através de uma pesquisa de campo com caráter qualitativo. Espera-se como resultado
contribuir com a elaboração de estratégias e políticas públicas que propiciem melhorias na geração
de trabalho, renda e inclusão social, bem como o desenvolvimento local, por meio de articulação de
redes de cooperação.
Palavras-chaves: Empreendimentos solidários, Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável.

DIAGNÓSTICO DA CADEIA PRODUTIVA DA CANA DE AÇÚCAR NO
MUNICÍPIO DE JAGUARI/RS
Paula Bernardes: Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, bolsista de
pesquisa, do Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do Sul-RS;
paulinha.bernardes@hotmail.com.
Rogério Luiz Reolon Anése: Professor do Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do
Sul, Doutor em Economia; E- mail: reolon@svs.iffarroupilha.edu.br.
Gustavo Pinto da Silva: Professor do Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do Sul.
Mestre em Extensão Rural; E- mail: gustavo@svs.iffarroupilha.edu.br.
Paulo Roberto Cecconi Deon: Professor do Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do
Sul, Mestre em Agronegócio; E- mail: prcdeon@svs.iffarroupilha.edu.br.
Eixo Temático: Gestão e Negócios.
Resumo: O município de Jaguari/RS historicamente destaca-se pela produção de cana de açúcar
transformada, principalmente, em cachaça de alambique. Na década de 80 mais de 200 alambiques
espalhados pelo interior operavam a revelia das legislações. Nos últimos anos, entretanto, a
produção vem diminuindo e produtores abandonando a atividade. Neste sentido, buscam-se
conhecer a composição da cadeia produtiva da cana de açúcar no município de Jaguari/RS, produtos
produzidos, instalações, processos produtivos, formas de plantio e manejo, destino dos resíduos e
mercados preferenciais para os produtos. Para a consecução do projeto serão aplicados
questionários em aproximadamente 100 produtores de 17 localidades do interior do município de
Jaguari, levando-se em conta produtores que abandonaram a atividade, inquirindo-se por quais
motivos. Até este momento já foram visitados 60 produtores e vê-se, agricultores com elevada faixa
etária, baixa escolaridade, tempo integral dedicado a agricultura, mas a cana de açúcar ocupa um
espaço limitado na propriedade, pois cultivam outras culturas, como fumo, milho e a pecuária.
Percebe-se excessiva utilização de fertilizantes químicos, e pouca assistência ou auxilio técnico.
Espera-se que ao final do projeto tenha-se uma um perfil completo do setor e que os resultados
possibilitem a qualificação de ações e políticas públicas para o mesmo.
Palavras-chave: processos, cachaça, território.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: O CASO DA ASSOCIAÇÃO DOS
PRODUTORES DE VINHO E DERIVADOS DE UVA DO VALE DO
JAGUARI-RS.
Carla Caroline de Moraes Rodrigues: Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Análise
e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal Farroupilha - Campus São Vicente do SulRS, Técnica em Secretariado, pelo Instituto Federal Farroupilha – Campus São Vicente do Sul;
carlakmoraes@gmail.com.
Rodrigo Belmonte da Silva: Professor do Instituto Federal Farroupilha - Campus São Vicente do
Sul-RS; Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria - RS, linha
de pesquisa Gestão estratégica; belmonte@svs.iffarroupilha.edu.br.
Gustavo Pinto da Silva; Professor do Instituto Federal Farroupilha- Campus São Vicente do SulRS; Mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Santa Maria - RS;
gustavo@svs.iffarroupilha.edu.br.
Eixo Temático: Gestão e Negócios

Resumo: Este trabalho tem como objetivo desenvolver através de um processo participativo, o
planejamento estratégico da APROVIJA (Associação de Produtores de Vinho e Derivados de Uva
do Vale do Jaguari-RS). A pesquisa nesse contexto foi realizada, através de um método aplicado,
exploratório, qualitativo, utilizando como técnica a pesquisa participante, onde o pesquisador
interagiu, através das reuniões de elaboração das fases do planejamento estratégico, com os
membros da Associação. Como principais resultados até o momento apresentam-se a construção da
Visão de Futuro, com uma série de valores (Empreendedorismo, Honestidade, Comprometimento,
Transparência nas ações, Associativismo); uma missão para o grupo (desenvolver o setor
vitivinicola do Vale do Jaguari, promovendo a cultura local); e por fim uma a visão de futuro (Ser a
entidade impulsionadora da cadeia produtiva da Vitivinicultura no Vale do Jaguari, reconhecida no
RS pela qualidade dos vinhos e derivados da uva). Espera-se que o resultado desse trabalho, possa
focar os produtores componentes da Associação em estratégias eficazes para a melhoria de
competitividade de suas propriedades rurais, e também fortalecer o espírito associativo
consolidando Jaguari, como município referência no centro do RS em produção de vinho e
derivados da Uva.

Palavras Chave: Vale do Jaguari, competitividade, desenvolvimento regional, agroindústria.

COOPERATIVISMO E AGROINDÚSTRIA: UMA ANÁLISE DO PROJETO
AGROINDÚSTRIAL INTEGRADO DA LARANJA

Autor 1: Mauro Cezar Barbosa
Professor UEM – Umuarama
Mestre em Agronomia
email: mcezarbarbosa@hotmail.com
Autor 2: Carlos Eduardo Barão
Professor IFPR – Paranavaí
Mestre em Engenharia Química
email: carlos.barão@ifpr.edu.br
Eixo do trabalho: Gestão e Negócios
O cooperativismo brasileiro tem passado por muitas transformações, e nos últimos anos,
marcado pela evolução das agroindústrias. Passado o período de dificuldades da década de 1980, o
sistema se mostra atualmente mais organizado nos campos administrativo e estratégico, levando a
uma modernização do sistema cooperativista através do desenvolvimento de projetos
agroindustriais integrados. Muitos destes projetos estão influenciando de maneira positiva o
desenvolvimento regional onde são implantados. Baseado nesta realidade foi utilizado como
modelo neste trabalho, a agroindústria da laranja que pertence a Corol Cooperativa Agroindustrial
de Rolândia, no Estado do Paraná. Os dados apresentados foram obtidos através de pesquisa,
internet, entrevistas, revistas e livros. A cooperativa Corol é hoje a maior arrecadadora de impostos
do município de Rolândia devido as suas agroindústrias. O projeto agroindustrial integrado da
laranja promoveu a diversificação da produção, geração de empregos e mudanças sócio-econômicas
e culturais significativas para os participantes e para toda a região.
Palavras chave: Cooperativismo; agroindústria; desenvolvimento regional.

APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL: O CASO DA COODERCANA
DE SÃO PEDRO DO SUL/RS
Jeniffer Cezar Soares: Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública do
Instituto Federal Farroupilha - Campus São Vicente do Sul-RS, estagiária do Núcleo de Projetos;
jeniffercezarsoares@yahoo.com.br
Rogério Reolon Anése: Professor do Instituto Federal Farroupilha - Campus São Vicente do SulRS; Doutor em Economia; reolon@svs.iffarroupilha.edu.br
Paulo Roberto Cecconi Deon; Professor do Instituto Federal Farroupilha - Campus São Vicente
do Sul-RS; Mestre em Agronegócios;prcdeon@svs.iffarroupilha.edu.br
Gustavo Pinto da Silva: Professor do Instituto Federal Farroupilha - Campus São Vicente do SulRS; Mestre em Extensão Rural ;gustavo@svs.iffarroupilha.edu.br
Eixo Temático: Gestão e Negócios

Resumo:
O presente projeto está vinculado às atividades de extensão do Instituto Federal Farroupilha –
Campus de São Vicente do Sul, institucionalizado no Projeto de Longa Duração – Edital 01/2010,
com o título: Apoio Permanente à gestão pública e o desenvolvimento socioeconômico nos
municípios do entorno do IFF-Farroupilha - Campus de São Vicente do Sul. Uma das ações
propostas foi o acompanhamento do grupo da COODERCANA (Cooperativa de Derivados de
Cana-de-açúcar), fundada em julho de 2007, pelos produtores de cachaça de São Pedro do Sul,
Mata e Jaguari. Antes da constituição formal da cooperativa, os produtores interessados passaram
por formação em associativismo e gestão, no Programa “Juntos para Competir” (SEBRAE, SENAR
e FARSUL), tendo como apoiadores as prefeituras municiais, sindicatos, associações locais e
regionais, entre outros. No ano de 2009, o IF-Farroupilha - Campus de São Vicente do Sul entrou
como parceiro, atuando como proponente nas ações de apoio técnico no cultivo e variedades de
cana-de-açúcar, seminários técnicos e elaboração de projetos. Em 2010, o Núcleo de Projetos
construiu o projeto para a instalação da Padronizadora de Cachaça de Alambique em São Pedro do
Sul (equipamentos), que foi encaminhado ao Ministério da Integração Nacional, no Programa
MESOSUL.

Palavras-chave: apoio, desenvolvimento, Vale do Jaguari.

GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO NOS MUNICÍPIOS DO COREDE,
VALE DO JAGUARI/RS

Paula Bernardes: Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, bolsista de
pesquisa, do Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do Sul-RS;
paulinha.bernardes@hotmail.com.
Jonas Dorneles do Canto: Acadêmico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, bolsista
de pesquisa, do Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do Sul-RS;
jonas.dorneles@hotmail.com.
Rogério Luiz Reolon Anése: Professor do Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do
Sul, Doutor em Economia; E- mail: reolon@svs.iffarroupilha.edu.br.
Cristiano Martins Viera: Professor do Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do Sul,
Especialista em Gestão Empresarial; E- mail: cvieira@svs.iffarroupilha.edu.br.
Somoni Bochi Dorneles: Professora do Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do Sul,
Mestre em Administração; E- mail: sbochi@svs.iffarroupilha.edu.br.
Eixo Temático: Gestão e Negócios.
Resumo
A pesquisa realizou-se a partir da necessidade de conhecer a região entorno do Instituto Federal
Farroupilha Campus São Vicente do Sul, e construir um conjunto de dados e informações capazes
de auxiliar na tomada de decisões por parte dos Gestores e servir como base documental para
qualificar no curso de Gestão Pública, verificando o andamento da gestão em cada prefeitura, o
porte do município, a qualidade e setores que interligam o curso com a sociedade. A metodologia
aplicada foi verificando o andamento da gestão em cada prefeitura, o porte do município, para
obtenção de dados, sobre planejamento, transparência, leis implantadas, projetos, planos e metas.
Constataram-se diferenças entre os Municípios, tanto pela parte de orçamento, investimentos, como
na parte de Gestão. O modo de conduzir os municípios varia de um para outro, conforme exigências
e necessidades. A pesquisa realizou-se em 9 (nove) prefeituras pertencentes ao Vale do Jaguari,
obtendo perspectivas diversas, dentre elas o papel do prefeito e o compromisso de “gerir” a res
pública. A partir da análise dos resultados vê-se que cada município tem um potencial diferente, e
conclui-se que a qualificação de gestores na área pública amplia o conhecimento, gerando melhoria
e conseqüente crescimento para a cidade.
Palavras-chave: qualidade, gestores, prefeituras.

MEIOS ALTERNATIVOS DE COMPOSIÇÃO DE CONFLITOS
Dalvan de Freitas Soares, Acadêmico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública do
Instituto Federal Farroupilha – Campus São Vicente do Sul, bolsista de pesquisa,
dalvanfreitas@gmail.com
Alfredo Bochi Brum, Mestre em Direito, professor do Instituto Federal Farroupilha – Campus São
Vicente do Sul, alfredo@svs.iffarroupilha.edu.br
Eixo Temático: Gestão e Negócios
Resumo:
O projeto busca a implantação de meios alternativos de composição de conflitos junto a Comarca de
São Vicente do Sul, de modo a direcionar os cidadãos à uma solução menos conflitiva e mais célere.
Com o intuito de contribuir com o público Vicentense e dirimir seus conflitos, sendo o Instituto
Federal Farroupilha – Campus de São Vicente do Sul, um colaborador ao princípio da Celeridade,
pois a utilização de meios alternativos tanto autocompositivos quanto os heterocompositivos, traz
vantagens como um baixo custo, informalismo, confidencialidade, maior compromisso das partes
no cumprimento dos acordos. Para isso estão sendo realizadas pesquisas bibliográficas e de campo,
nas áreas de direito e jurisdição, negociação e conciliação, mediação e arbitragem, assim como a
participação em eventos de capacitação na área. Juntamente aos alunos, serão trabalhados
conhecimentos úteis para o uso diário da gestão das emoções nas relações interpessoais e conflitos,
que faça a integração entre teoria e aprendizagem através da prática, possibilitando o crescimento e
a coesão entre as pessoas, permitindo o desenvolvimento de capacidades sociais, de comunicação e
autonomia. Todas estas possibilidades são uma mais valia para a formação da própria pessoa, do
modo de ser e estar no Mundo.

Palavras-Chave: autocompositivos, conflito, heterocompositivos.

A INSERSÃO REGIONAL DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS DE SÃO VICENTE DO SUL/RS
Rogério Reolon Anése: Professor do Instituto Federal Farroupilha - Campus São Vicente do SulRS; Doutor em Economia; reolon@svs.iffarroupilha.edu.br
Paulo Roberto Cecconi Deon; Professor do Instituto Federal Farroupilha - Campus São Vicente do
Sul-RS; Mestre em Agronegócios;prcdeon@svs.iffarroupilha.edu.br
Gustavo Pinto da Silva: Professor do Instituto Federal Farroupilha - Campus São Vicente do SulRS; Mestre em Extensão Rural ;gustavo@svs.iffarroupilha.edu.br
Eixo Temático: Gestão e Negócios
Resumo:
O Instituto Federal Farroupilha Campus de São Vicente do Sul foi criado em 2008 a partir de um
CEFET. O CEFET-São Vicente do Sul tinha uma história de mais de 50 anos de atuação voltada
para a área rural. As principais características durante esse período eram o foco na formação técnica
e poucas atividades de inserção regional através de pesquisa e extensão. Com a transformação em
Instituto, o número de servidores aumentou expressivamente, possibilitando a criação de cursos em
outros eixos que não existiam, como por exemplo, o curso Superior de Tecnologia em Gestão
Pública. Também foram estruturados os grupos de pesquisas e os editais de fomento a pesquisa e
extensão. Atualmente, a instituição atua de maneira mais efetiva nas atividades regionais e se inserir
nas comunidades, principalmente na região “Vale do Jaguari”. Foram construídas parcerias com
prefeituras e entidades civis com o objetivo de desenvolver cursos de curta duração, seminários,
planejamentos e ações voltadas ao fomento das cadeias produtivas locais. Destacam-se nesse
processo, o apoio à cadeia produtiva da cana-de-açúcar e derivados, através da COODERCANA
(Cooperativa de Derivados de Cana-de-açúcar); Participação efetiva na formação da associação de
produtores de vinho de Jaguari (APROVIJA). Podemos considerar que a Instituição tem sido
demandada pela região e sua inserção está se consolidando por ações em ensino-pesquisa-extensão
através de programas que incorporem as realidades e potencialidades locais.
Palavras-chave: inserção regional, desenvolvimento Vale do Jaguari.

ROTATIVIDADE DE ESTOQUE: UM INDICADOR PARAR O SETOR
HOTELEIRO
Fabiana Besen, Mestre em Administração
Professora do IF-SC – Campus Araranguá
Rafael Zaniboni, Especialista em Turismo
Técnico – administrativo do IF-SC - Campus Araranguá
Eixo temático: Gestão e negócios
O objetivo deste trabalho consiste na elaboração de um indicativo de rotatividade de estoque dos
itens das classes A, B e C para os empreendimentos de grande porte do segmento hoteleiro da
cidade de Balneário Camboriú, importante pólo turístico do Estado de Santa Catarina e da região sul
do Brasil. A pesquisa tem como base teórica as ferramentas utilizadas pela administração de
materiais dentro da indústria hoteleira como a classificação ABC, o método Just in Time, as
parcerias com fornecedores e o inventário geral. Para alcançar o resultado proposto, foi realizado
um estudo de caso em dois hotéis da região em estudo. Esses empreendimentos foram visitados para
um levantamento e análise das informações necessárias para o cálculo do indicativo de rotatividade,
como o valor total dos estoques, consumo total, estoque médio e estoque médio anual. Desta forma,
chegou-se ao indicativo de rotatividade que se caracteriza como uma ferramenta eficaz na gestão de
estoques que visa minimizar desperdícios, otimizar investimentos, reduzir custos, principalmente
relacionados aos produtos perecíveis, colaborando para um atendimento ágil e preciso das
solicitações e necessidades dos clientes e consequentemente contribuindo para o alcance do objetivo
maior dos empreendimentos hoteleiros, o aumento da lucratividade e sua solidificação no mercado.
Palavras-chaves: empreendimento hoteleiro, classificação ABC, rotatividade de estoque.

INFRAESTRUTURA

MAPEAMENTO
DE
BARREIRAS
ARQUITETÔNICAS
PARA
ACESSIBLIDADE DE CADEIRANTES À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Mateus Gabriel Bosa
Estudante do curso Técnico em Eletromecânica, IF-SC Campus Araranguá
mateus-gabriel_bosa@hotmail.com
Fábio Evangelista Santana
Professor, IF-SC Campus Araranguá
Mestre em Engenharia Mecânica
fsantana@ifsc.edu.br
Eixo: Infraestrutura
As pessoas com algum tipo de deficiência ou incapacidade têm o direito de freqüentar o ensino
regular, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9394. A inclusão
destas pessoas no ensino só será efetiva se a escola for aberta às diferenças e se tiver como condição
básica espaços arquitetônicos livres de barreiras físicas. Porém, na prática, a falta de acessibilidade
é uma realidade na maioria das escolas, impedindo a integração das pessoas com deficiência ao
ensino. Assim, o projeto tem como objetivo principal fazer o mapeamento das barreiras
arquitetônicas existentes para os cadeirantes no campus Araranguá do IFSC. É necessário que o
projetista adquira conhecimento sobre as diferentes habilidades e limitações de usuários com
necessidades específicas. Para isso cadeirantes foram convidados a participar do projeto. Eles foram
entrevistados e ajudaram a demarcar os espaços pertencentes ao campus que apresentam falta de
acessibilidade. Na próxima etapa do projeto, as informações adquiridas serão transformadas em
uma planta baixa demonstrando lugares que apresentam uma situação legal perante a NBR9050. Ao
final do projeto, todo o material será desenvolvido em documento e vídeo, servindo como modelo
de referência para o mapeamento de barreiras arquitetônicas em outras instituições de ensino.
Palavras chaves: acessibilidade, cadeirantes, educação profissional

LABORATÓRIO UNIVERSAL DE MECÂNICA: LEVANTAMENTO DE
BARREIRAS ARQUITETÔNICAS
Diou Jacó Hahan Machado
Estudante do curso Técnico em Eletromecânica, IF-SC Campus Araranguá
diou_hahan@hotmail.com
Igor Rodrigues Hahn
Estudante do curso Técnico em Eletromecânica, IF-SC Campus Araranguá
i-hahn@hotmail.com
Fábio Evangelista Santana
Professor, IF-SC Campus Araranguá
Mestre em Engenharia Mecânica
fsantana@ifsc.edu.br
Eixo: Infraestrutura
A Declaração Universal dos Direitos Humanos relaciona os direitos que valem para todos, isto é, os
chamados direitos humanos. Entretanto, em virtude das diferenças que apresentam em relação às
demais, as pessoas com deficiência possuem necessidades específicas. Trata-se de 14,5 % da
população brasileira, ou seja, 24,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência ou
incapacidade. Sabe-se que, na prática, a falta de acessibilidade é uma realidade na maioria das
escolas, o que impede a plena integração das pessoas com deficiência ao ensino. Assim, o presente
projeto tem como objetivo principal fazer o mapeamento das barreiras arquitetônicas existentes no
laboratório de mecânica do campus Araranguá do IF-SC, de forma a torná-lo acessível para todos,
como preconiza o conceito de desenho universal. Para tanto, será feita uma avaliação de
acessibilidade de acordo com a NBR9050, utilizando o software SolidWorks para modelagem das
situações atual e desejada. Neste artigo serão apresentados os resultados parciais das barreiras
arquitetônicas encontradas atualmente. Como resultado final, este projeto pretende ser o primeiro
passo para implantação do laboratório universal de mecânica, disponibilizando seu mapeamento
completo, sendo modelo no câmpus Araranguá para identificação de barreiras à acessibilidade
também em outros laboratórios.
Palavras chaves: Desenho universal, acessibilidade, laboratório de mecânica, educação
profissional, SolidWorks.

DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO COMPUTACIONAL PARA
GESTÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA COM BASE EM
TECNOLOGIAS DE BUILDING INFORMATION MODELING E
SISTEMAS MULTIAGENTES
Marcelo Teixeira Ruggeri – Bolsista do CNPq –Aluno do Curso de Engenharia Elétrica –
Instituto Federal Sul-rio-grandense – Brasil marcelo@sisonline.com.br
Glaucius Décio Duarte – Orientador do trabalho – Professor Doutor em Informática na
Educação – Instituto Federal Sul-Riograndense – Brasil glaucius@pelotas.ifsul.edu.br
Eixo tecnológico: Infraestrutura
Este projeto de Pesquisa visa a criação de um Gerenciador de Informações Construtivas, com base
em tecnologias de SMA (Sistemas Multiagentes), cuja composição é dividida em três
especificações: a estrutura (grupos, papeis e ligações), o funcionamento (planos globais, metas e
missões) e as obrigações e permissões dos agentes. O diferencial deste projeto é o acesso ao sistema
em desenvolvimento através da Internet, já que todas as tarefas serão executadas pelo navegador do
usuário ou pelo servidor remoto (no caso, um servidor alocado no IF-Sul) e independem do
programa utilizado ou do sistema operacional, uma vez que se baseiam apenas nas linguagens
HTML (navegador) e PHP (servidor). Além do cadastro dos Papeis (atualmente em
desenvolvimento), é possível estabelecer suas inter-relações. Então, os dados são guardados no
servidor remoto ou baixados na máquina do usuário, a fim de segurança. Também pretende-se criar
os diagramas organizacionais relacionados aos dados numéricos e textuais cadastrados, através de
imagens. Além disso, o trabalho caracteriza-se fortemente no uso de uma tecnologia BIM (Building
Information Modeling), com estudo de caso em instalações elétricas de obras de construção civil,
com uso complementar de ferramentas adequadas ao desenho, cálculo e gerenciamento das
construções.
Palavras-Chave: BIM, Sistemas Multiagentes, Construção Civil.

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CODIFICAÇÃO SONORA COM TRANSFORMADA WAVELET
Ivon Eduardo Esser Rosa
Aluno do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações
ivoneduardo@hotmail.com
Resumo para Apresentação Oral
A apresentação a cerca da codificação sonora com Transformada Wavelet aborda
inicialmente a distinção entre as análises de Fourier e Wavelet. Apresentando o principal diferencial
da Transformada Wavelet, que é a análise Tempo X Freqüência. Sendo essa característica a
motivação do estudo.
Após a apresentação da transformada, é mostrada a aplicação da transformada na prática.
Baseada em documentação simples que é encontrada como, por exemplo, no Product Help do
Software Matlab. Nessa apresentação aborda-se o comportamento da transformada e como ela é
aplicada no estudo do som, além de algumas técnicas básicas de compressão e codificação.
Como o trabalho ainda está em andamento, são apresentados alguns resultados parciais
resultantes de um intenso estudo e diversos experimentos da aplicação da Transformada para
compressão do som. Além de apresentar um caso onde é feita a decomposição e recomposição do
sinal com a Transformada Wavelet.
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O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INTERNET NO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM
CARLOS BONETTI, aluno do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú,
carlosb_bc@hotmail.com,
RODRIGO AUGUSTO SCHELLER BOOS, aluno do Instituto Federal Catarinense Campus
Camboriú, rsboos@hotmail.com
Eixo Temático: Informação e Comunicação
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi verificar de que forma as tecnologias da internet podem contribuir na
comunicação entre professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem. Existe interesse por
parte dos envolvidos em utilizar estas novas ferramentas? O que eles realmente necessitam? E por
fim, quais os resultados obtidos após o uso desta nova ferramenta? São estas e outras perguntas que
o projeto respondeu, seguindo três etapas: Primeiramente foi realizada uma sondagem inicial com
alunos e professores do IFC Campus Camboriú, verificando qual a opinião destes sobre este
contexto. A segunda etapa do projeto consistiu no desenvolvimento e implementação de um portal
de internet que contenha as principais ferramentas mencionadas na pesquisa inicial. Desenvolvido
pelos próprios alunos autores do projeto, este portal foi aplicado com a turma IA09 do IFC –
Camboriú durante duas semanas e após este período, outra pesquisa foi realizada, verificando quais
os pontos negativos e positivos do uso de uma ferramenta destas. Após a conclusão do projeto,
verificou-se que os alunos e professores realmente têm interesse nestas novas ferramentas, mas seu
uso se faz proveitoso apenas se todas as partes envolvidas colaborarem, sendo os professores nas
postagens de conteúdos, sendo os alunos na aprendizagem a partir delas.
Palavras-chave: Educação. Internet. Processo de ensino-aprendizagem.

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E GÊNERO: A PRESENÇA DAS MULHERES
NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL (1951-2010)
Andréia Orsato – Professora IFSul- Campus Visconde da Graça; Mestre; email:
andreiaorsato@gmail.com. Orientadora do projeto.
Daisiane Santos Robaina – Estudante ensino técnico em vestuário IFSul- Campus Visconde da
Graça; email: daisiane.s.robaina@hotmail.com; Aluna bolsista do projeto.
Resumo: Ao longo do século XX a democracia foi a grande preocupação dos estudos de ciência
política, num primeiro momento o debate estava concentrado nos requisitos básicos para
estabelecimento e consolidação da democracia, sobretudo em virtude das ondas reversas conhecidas
em diversas regiões. Nas últimas décadas emerge também questões em torno do aspecto qualitativo
dos processos democráticos em países que adotam este regime. No caso brasileiro, a atual
democracia tem pouco mais de vinte anos e ao longo deste processo várias medidas foram sendo
adotadas visando qualificá-la e torná-la um modelo mais inclusivo no que tange à participação de
segmentos historicamente excluídos dos processos decisórios, entre eles, as mulheres. À luz deste
contexto o presente trabalho pretende analisar a democracia brasileira desde a ótica da participação
política das mulheres nas instancias decisórias tomando como ponto de partida a atuação das
deputadas estaduais do Rio Grande do Sul, no sentido de buscar verificar a presença das mesmas na
composição da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul no período compreendido entre 1951
e 2010. Outro foco de análise será a participação das deputadas estaduais na composição da Mesa
Diretora da AL/RS no que concerne ao mesmo período.
Palavras-chave: Legislativo; Participação política; Relações sociais de gênero; Democracia;
Política.

INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL DE JOVENS CARENTES
Luís Paulo Basgalupe Moreira
IFSUL Campus Pelotas, professor, lp-rs@pelotas.ifsul.edu.br, Informação e Comunicação.
Simoni Krüger
IFSUL Campus Pelotas, professor, siger@cefetrs.tche.br, Informação e Comunicação.
Miguel Arcanjo Vidinha Baneiro
IFSUL Campus Pelotas, professor, baneiro@ifsul.edu.br, Informação e Comunicação.
Kauã Pereira Ferreira Braga
IFSUL Campus Pelotas, aluno tecnólogo, kaua-ferreira@hotmail.com, Informação e Comunicação.
André Feijó Alvarez
IFSUL Campus Pelotas, aluno técnico, and_feijo@hotmail.com, Informação e Comunicação.
Pedro Baptista Machado
IFSUL Campus Pelotas, aluno técnico, pedroguetto@hotmail.com, Informação e Comunicação.
As novas tecnologias, em particular a Internet, vieram para ficar e já começam a alterar o
comportamento da sociedade, como um dia fizeram o telefone, o rádio e a TV. Somos hoje a
Sociedade da Informação, tendo em nossas mãos uma infinidade de soluções digitais cada vez mais
surpreendentes e poderosas. No entanto, todos estes avanços ainda não estão disponíveis para toda a
população. Custos altos, falta de infra-estrutura, ausência de capacitação e de uma política definida
para a inclusão digital. Segundo nos propõe Elzirik (2006), para que possamos construir, nesta
sociedade do conhecimento, uma verdadeira inclusão digital, ela deve ser realmente capaz
de levar as pessoas a utilizarem a tecnologia como um instrumento de transformação social,
em busca de melhoria de suas vidas. O projeto está sendo aplicado a crianças das Casas de
Acolhimento de Pelotas no Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas. Em laboratórios de
informática é possível que tais crianças possam aprender a utilizar as ferramentas que estão a nossa
disposição No estágio atual do projeto podemos dizer que a inclusão digital já ocorreu e que ficou
evidente a significativa capacidade de aprendizagem delas.
Palavras-chave: inclusão, digital, carentes.

QUÍMICA DO AMOR – UM ESTUDO DO COMPORTAMENTO DOS
ADOLESCENTES DO IFC – CAMPUS CAMBORIÚ.
Ana Luíza da Silva, Aluna do IFC-Campus Camboriú, aluiza_silva@hotmail.com.
Camila Brunfentrinker, Aluna do IFC-Campus Camboriú, cammy.tag@gmail.com.
Jaciara Patrícia Moraes de Melo, Aluna do IFC-Campus Camboriú, jaci_k3@hotmail.com.
Eixo Temático: Informação e Comunicação
RESUMO
Na adolescência há uma cobrança por parte de todos e os conhecidos hormônios estão “a flor da
pele”. Um romance adolescente pode baixar notas e criar brigas familiares e entre amigos ou,
colocar mais esforço nos estudos e aproximar filhos de pais e amigos. Se apaixonar é comum e
acaba envolvendo escola, família e amigos, trazendo situações de escolhas, em que se deve decidir
o que é mais importante, e prioridade, e o que pode ser deixado para mais tarde. Porém, muitas
vezes escolhas se confundem, e decisões não são responsáveis. Identificar a importância que os
adolescentes que estudam no IFC – Campus Camboriú atribuem ao sentimento de amor por outra
pessoa e o quanto este sentimento interfere em suas vidas, é o objeto de estudo desta pesquisa.
Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem quantitativa, utilizando questionários
respondidos pelos estudantes de 13 a 17 anos, que foram aplicados em sala de aula, de forma
idêntica para todos. Responderam 352 alunos, sendo 148 do sexo feminino e 204 do masculino.
Concluímos que o sentimento de amor por outra pessoa, entre adolescentes, não deve ser
negligenciado por professores, amigos e principalmente pelos pais, pois pode não ser totalmente
benéfico para o adolescente.
Palavras-Chave: Amor; comportamento; adolescente.

A IMPORTÂNCIA DO NOME DE FAMÍLIA
Roberta Rocha Lamim, aluna do curso técnico em turismo e hospitalidade, do Instituto Federal
Catarinense – Campus Camboriú, Roberta.lamim_rrl@hotmail.com
Thais Cristina Cesa, aluna do curso técnico em turismo e hospitalidade, do Instituto Federal
Catarinense – Campus Camboriú Thais.cesa@hotmail.com
Eixo temático: informação e comunicação
RESUMO
Cada indivíduo que compõe a sociedade identifica-se pelo nome de família. A importância do nome
depende do que significa para cada um, pois carrega consigo a origem e trajetória de seus
antepassados. Na era medieval surgiram para distinguir, a partir de profissões e classes sociais, as
famílias já existentes, sendo este um privilégio dos nobres. Atualmente possuí-lo é direito previsto
em lei federal, podendo-se atribuir complementos ao de nascimento. Este projeto tem como objetivo
resgatar e investigar especificamente traços culturais da família italiana Bambinetti, narrando sua
participação na colonização, registrada em documentos, relatos e livros espalhados por Santa
Catarina. O projeto, ao recuperar a história de indivíduos através de um nome de família, demonstra
a necessidade de explicar quem somos, porque somos e onde podemos chegar. Este estudo de caso,
com abordagem qualitativa, foi realizado através de entrevistas, filmagens, fotos e análise de
documentos, com ênfase no resgate da história oral, atendendo expectativas inovadoras. Devido a
ortografia deficiente de documentos encontrados, verificou-se uma diferença na forma de escrita do
sobrenome Bambinetti. Portanto pesquisá-lo foi uma tarefa árdua, porém gratificante, pois uma
única palavra trás ao portador a configuração de sua identidade, seja ela étnica, de formação cultural
ou territorial.
Palavras-chave: História, nome, família, italiana.

A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA COMPUTACIONAL PARA
AUXILIAR NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECÍFICAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE
CAMBORIÚ, SC
Eduardo Moreira Prange, Aluno da turma IA09 do IFC-Campus Camboriú,
eduprange@hotmail.com, pesquisador
Luana Canzian Llanes, Aluna da turma IA09 do IFC-Campus Camboriú, luana1904@hotmail.com,
pesquisadora
Sany Regina Sarda Justi, Professora do IFC-Campus Camboriú, Especialista,
sanyrsj@yahoo.com.br, co-orientadora
André Fabiano de Moraes, Professor do IFC-Campus Camboriú, Mestre, afdmoraes@hotmail.com,
orientador
Resumo
Nossa sociedade vive em um mundo tecnológico, em que suas ações são estruturadas pela
tecnologia (computacional). Por ser utilizável como fonte de informação e consequente
aprendizado, constituem recursos pedagógicos que trazem o desenvolvimento cognitivo, social e
cultural do aluno. A escola, buscando educar todos os seus alunos, deve fornecer acesso a esta
ferramenta, a todos, sem qualquer distinção, entrando o papel da tecnologia assistiva, que pode ser o
computador em si, ou a ferramenta-elo entre o aluno com necessidades específicas e o computador.
Busca-se assim, identificar se existe a utilização de tecnologia assistiva aplicada no computador que
possa contribuir na inclusão social de pessoas com necessidades específicas no processo de
educação no município de Camboriú. A pesquisa de caráter exploratória utilizou a entrevista à
secretaria de educação do município e questionários mistos em vinte unidades escolares. Constatouse junto à secretaria do município de Camboriú que não existe nenhum tipo de acompanhamento e
monitoramento formal sobre como as escolas proporcionam o uso do computador aos alunos com
necessidades específicas. Os resultados das escolas informaram que a maioria não utiliza a
tecnologia assistiva voltada para o ambiente computacional, não havendo assim, total inclusão dos
alunos com necessidades específicas nas atividades da escola.
Palavras-chave: Tecnologia Assistiva; Escola Inclusiva; Computador; Acessibilidade;

RECONHECIMENTO DE PALAVRA E LOCUTOR USANDO WAVELETS
André Lucas Schlichting, graduando do CST em Sistemas de Telecomunicações do IFSC/Campus
São José - alucassch@gmail.com – Educação Profissional e Tecnológica.
Thayse Christine da Silva, graduando do CST em Sistemas de Telecomunicações do IFSC/Campus
São José - ysezinha@gmail.com – Educação Profissional e Tecnológica.
Elen Macedo Lobato Merlin, professora-orientadora IFSC - Campus São José, Doutora em
Engenharia Elétrica, elen@ifsc.edu.br – Educação Profissional e Tecnológica.

Resumo: Há muito tempo que o homem tem o desejo de desenvolver máquinas ou sistemas que
consigam entender a voz humana para utilizar no dia-a-dia. Um sinal de voz codifica diversas
informações que podem permitir, com o uso de ferramentas certas, o tratamento desse sinal e assim
a identificação tanto da palavra dita, quanto do locutor em questão. Uma das técnicas disponível e
que tem demonstrado impressionantes resultados na área de processamento de sinais é a
Transformada Wavelet. Essa tranformada permite fazer a análise do sinal em multiresolução. Este
projeto propõe o uso da Transformada Wavelet para a extração de características de sinais de voz
que possibilitem a identificação de locutor e da palavra. Essa pesquisa terá como resultado, um
software de reconhecimento de voz desenvolvido em ambiente Matlab, que poderá ser
implementado em hardware para automação residencial. Com isso, ter-se-á um produto que poderá
ser útil para pessoas com mobilidade reduzida, ou ainda poderá ser utilizado em aplicações
industriais variadas, onde instrumentos podem ser operados com comandos de voz.
Palavras-Chave: Processamento de sinais, Reconhecimento de padrões, Transformada Wavelets.
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DESENVOLVIMENTO DE UM LOCALIZADOR DE FALTAS EM LINHAS
DE TRANSMISSÃO UTILIZANDO BEAGLEBOARD
Willian Henrique
Email: willian2005@gmail.com
Eixo de pesquisa: Compatibilidade eletromagnética e Qualidade de energia
Controle digital de sistemas
Ensino tecnológico em eletrônica
Microeletrônica
Processamento digital de sistemas
Palavras chaves: Localização de faltas, estimação de fasores, BeagleBoard.
Resumo:
As linhas de transmissão (LTs) são os componentes de um sistema de potência mais
vulneráveis a falhas, devido às suas grandes dimensões e por estarem expostos a toda sorte de
intempéries. Inicialmente, as faltas em LTs eram localizadas através de uma simples inspeção
visual. Porém, os sistemas de potência se tornaram estruturas complexas com o passar dos anos,
com muitas LTs percorrendo grandes distâncias. Além disso, as faltas acontecem freqüentemente
sob condições meteorológicas adversas, no final da tarde ou durante a noite bem como em locais de
difícil acesso.
Este projeto de pesquisa tem por objetivo desenvolver um módulo de localização de faltas
em LTs de baixo custo, utilizando a BeagleBoard , que é um kit adequado para o desenvolvimento
de protótipos de sistemas eletrônicos. O intuito do projeto é desenvolver um módulo completo, que
possua as funcionalidades básicas de um localizador de faltas comercial: leitura dos arquivos de
oscilografia gravados no formato COMTRADE (provenientes de registradores de perturbações e
relés digitais de proteção, por exemplo), identificação do instante de ocorrência de uma falta,
estimação dos fasores de freqüência fundamental de tensão e corrente dos dois terminais da LT,
aplicação de algoritmos de localização de faltas que funciona conforme a figura 1.
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Figura 1: Diagrama de blocos do software do Localizador de Faltas.

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DE SINAIS E SISTEMAS
(AVASS)
Zilmar de Souza Junior
Acadêmico do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações
Instituto Federal de Santa Catarina – Campus de São José
zilmar.jr@gmail.com
Marcos Moecke
Professor da área de Telecomunicações
Instituto Federal de Santa Catarina – Campus de São José
Doutor em Engenharia Elétrica
moecke@ifsc.edu.br
Eixo temático: Informação e Comunicação
Resumo: O Ambiente Virtual de Aprendizagem de Sinais e Sistemas (AVASS) para auxiliar o
processo de ensino-aprendizado envolvendo conceitos e processos na área Sinais e Sistemas. O
AVASS possui diversas ferramentas com interfaces gráficas interativas através das quais os
professores podem ministrar suas aulas em temas diversos como: modulação analógica e digital,
espectros de freqüências, codificações de sinais, etc. Para o estudante, o AVASS é uma ferramenta
através da qual ele pode estudar e repetir processos e demonstrar conceitos fundamentais, de acordo
com o seu próprio ritmo de aprendizagem, melhorando a assimilação de fundamentos fundamentais
da área de telecomunicações. O sistema AVASS é desenvolvido no software MATLAB, o qual é
amplamente usado na maioria das universidades do mundo. Devido a sua facilidade de integração
com plataformas de desenvolvimento para FPGA e DSP, este ambiente também começa a ser
fortemente empregado na área de desenvolvimento da indústria de telecomunicações. O AVASS por
empregar código aberto com licença GNU, possibilita aos usuários do ambiente além de estudar a
forma como o sistema é implementado, ainda fazer complementações, e desenvolver novos
módulos e ferramentas.
Palavras-chave: Sinais e Sistemas, Ambiente de aprendizagem virtual, processamento de sinais
digitais.

OBSERVADOR DIDÁTICO DO FUNCIONAMENTO DE ALGORITMOS E
PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO
Jonas Diogo Stacke Kercher, IFSC – Campus São José, estudante, jonasdsk@yahoo.com.br e
Sistemas de Telecomunicações
Evandro Cantú, IFSC – Campus São José, Dr, cantu@ifsc.edu.br e Sistemas de Telecomunicações
Palavras-Chave: Algoritmos e protocolos de roteamento, arquitetura TCP/IP.
O estudo dos protocolos de roteamento na arquitetura TCP/IP pode ser de difícil
entendimento se a teoria não vier acompanhada de experiência prática. E a prática não é fácil de ser
realizada, porque demanda laboratórios e equipamentos de redes, que nem sempre se tem
disponível. Pensando nisso, estamos desenvolvendo um Observador Didático, onde se possa emular
o funcionamento de uma rede completa, em uma única máquina, sem demandar mais equipamentos,
e assim visualizar de maneira didática as tabelas de roteamento e as suas modificações ao longo do
tempo.
Para a construção do Observador Didático se optou fazer uso de máquinas virtuais UML
(User-Mode-Linux), sendo que cada máquina virtual se comporta como um computador real, mas é
um computador implementado a partir de software. Usando várias máquinas virtuais é possível
simular um cenário complexo de rede em uma única máquina real. Para facilitar a configuração das
maquinas virtuais UML optou-se por usar a aplicação NetKit, a qual permite descrever as
topologias de redes que serão emuladas, bem como sua configuração. Para uma melhor visualização
do funcionamento dos protocolos de roteamento estamos desenvolvendo uma saída gráfica
utilizando ferramenta Graphviz, a qual permite gerar desenhos a partir de arquivos de código texto.

DESENVOLVIMENTO DE ACCESS POINT 802.11 COM TRANSIÇÃO
RÁPIDA DE BSS
Sergio Luiz Heinzen, IFSC – Campus São José, estudante, sergioheinzen@gmail.com e Sistemas de
Telecomunicações
Marcelo Maia Sobral, IFSC – Campus São José, Msc, msobral@ifsc.edu.br e Sistemas de
Telecomunicações
Eixo Temático: Informação e Comunicação

Existe uma crescente demanda por aplicações multimídia como VoWifi (voz sobre Wi-Fi)
em redes sem fio, usando-se dispositivos móveis. Nessas redes, os dispositivos se comunicam por
intermédio de um equipamento especial conhecido como ponto de acesso. Como o alcance do sinal
entre ponto de acesso e dispositivos é limitado a algumas dezenas de metros, um conjunto de
pontos de acesso é cuidadosamente implantado quando se necessita cobrir uma área maior. Assim,
os dispositivos sempre estão no alcance de ao menos um ponto de acesso, podendo transitar de um
ponto de acesso a outro à medida que se movimentam. No entanto, a transição sofre um atraso
devido a alguns fatores inerentes à tecnologia da rede sem-fio, o qual pode afetar o funcionamento
de aplicações multimídia. Dentre esses, há a detecção de qualidade de sinal do ponto de acesso atual
com correspondente busca por um ponto de acesso com melhor sinal, e a autenticação no novo
ponto de acesso. Esse trabalho visa aplicar a norma IEEE 802.11r, que propõe mecanismos para
reduzir o atraso de autenticação durante uma transição entre pontos de acesso, e investigar métodos
para reduzir o tempo de varredura em busca de novos pontos de acesso.
Palavras-Chave: Redes sem-fio IEEE 802.11, roaming, transição rápida, IEEE 802.11r.

(PVW-FPGA) - PLATAFORMA EM FPGA PARA PROCESSAMENTO DE
VOZ COM WAVELET
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Glaucio Bertelli Peres
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glaucio1986@gmail.com
Marcos Moecke
Professor da área de Telecomunicações
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Doutor em Engenharia Elétrica
moecke@ifsc.edu.br
Eixo temático: Informação e Comunicação
Resumo: A definição do caminho para o desenvolvimento de um projeto de circuito para
processamento/codificação de sinais na área de telecomunicações é condicionada por diversos
fatores como: escala de produção final, tempo e custo de desenvolvimento, treinamento da equipe
de desenvolvedores, e a capacidade requerida para processamento de sinais. No mercado global
atualmente existem diversas alternativas dentre elas, os circuitos FPGAs (Field Programmable
Gate Arrays), que apresentam uma grande capacidade de processamento em função do paralelismo
das operações. A Plataforma PVW-FPGA consiste basicamente em um conjunto de módulos para a
aquisição, processamento e reprodução de som e voz usando transformadas Wavelets, para serem
empregadas em projetos que visam a implementação em tempo real, de sistemas primariamente
desenvolvidos em ambiente Matlab e Simulink e que envolvam forte processamento de sinais de
voz através de transformadas Wavelets. Essa plataforma foi desenvolvida em linguagem de
descrição de hardware VHDL para dispositivos FPGA da ALTERA e o ambiente de
desenvolvimento Quartus, usando o hardware fornecido no kit de desenvolvimento DSP
Development Kit Stratix II Edition. O projeto tem como principal objetivo disponibilizar um
suporte de hardware flexível e no estado da arte para outros trabalhos na área de processamento de
sinais.
Palavras-chave: FPGA, Processamento de Voz, processamento de sinais digitais, Transformada
Wavelet, VHDL.

CUBO DE LEDS 8X8X8 PARA ANIMAÇÕES TRIDIMENSIONAIS
Raniele Ribeiro de Souza

ranisdig@hotmail.com
Rodrigo Belisário Ramos

rodbelisario@hotmail.com

Graduandos do curso superior de tecnologia em Sistemas Eletrônicos
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IF-SC

Informação e Comunicação
Este trabalho se refere a um cubo de LEDs micro-controlado desenvolvido por acadêmicos
do curso superior de tecnologia em sistemas eletrônicos para gerar animações tridimensionais
baseados nos princípios beta e phi, onde a sucessão de imagens estáticas dá a ilusão de que as
imagens estão em movimento. O cubo é uma proposta de luminária para boates, bares, lobbies de
hotéis, shows e eventos noturnos, a fim de tornar o ambiente mais agradável através de animações,
propiciando entretenimento ao público e ao mesmo tempo podendo ser utilizado para propaganda e
marketing, transmitindo informações em forma de animações.
Através de um microcontrolador programado com linguagem de programação em C, foi
desenvolvido um firmware que junto com uma estrutura composta de drivers de corrente e
registradores de deslocamento, controlam 512 LEDs monocolores, cujo estado de condução é
alternado, ligando e desligando os LEDs de forma controlada, para assim gerar animações
tridimensionais entretendo o público.

Palavras-chave: Cubo, LED, Iluminação, Microcontrolador, tridimensional.

PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA
DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS PARA A
FABRICAÇÃO DO PRODUTO BARRA DE CEREAL FUNCIONAL
Karla Suzana Moresco 1 – karlamoresco@gmail.com
Sandro Parteca 1 – sandro.parteca@sadia.com.br
Josiane Wilpert 1 – tec.alimentos.utfpr.fb@hotmail.com
Cleusa Ines Weber, Msc. 2 – cleusaines@utfpr.edu.br
Lindomar Subtil de Oliveira, Msc. 2 – lindomar@utfpr.edu.br
Eixo Temático: Produção Alimentícia/Gestão e Negócios
RESUMO
Diante da crescente demanda por alimentos cada vez mais saudáveis, que contenham ingredientes
nutritivos e funcionais, estão surgindo no mercado diversos produtos inovadores e que visam
atender a essas necessidades. Objetivando explorar esse novo nicho buscou-se desenvolver uma
barra de cereal utilizando o residual industrial de biscoito laminado doce tipo maizena adicionado
de inulina. A avaliação foi realizada inicialmente por meio de teste de aceitação sensorial. Este teste
foi realizado com uma barra de cereal adicionada de 8% de inulina e a outra sem a adição de
inulina, sendo que as mesmas apresentaram diferença somente em relação ao atributo sabor (p≤
0,05). Quanto a intenção de compra, ambas as amostras apresentaram mais de 70% de aprovação, e
que originou a elaboração de um plano de negócios para analisar a viabilidade econômicofinanceira do projeto. Com uma estimativa de venda de 15.400 unidades mensais de barra de cereal
com preço de venda médio de R$ 1,10 a unidade, o faturamento inicial estaria projetado para R$
16.940,00 mensais proporcionando uma rentabilidade líquida anual de 35%. O percentual de
lucratividade ficou em 11%. Constatou-se através desse estudo que o projeto era viável em virtude
da aceitação dos consumidores, rentabilidade aceitável e baixo investimento inicial.
Palavras chaves: Barra de cereal; Inulina; Plano de Negócios;
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Marcos Menin 1 – tec.alimentos.utfpr.fb@hotmail.com
Sandro Parteca 1 – sandro.parteca@sadia.com.br
Lindomar Subtil de Oliveira, Msc. 2 – lindomar@utfpr.edu.br
Cleusa Ines Weber, Msc. 2 – cleusaines@utfpr.edu.br
Eixo Temático: Produção Alimentícia

RESUMO
A fabricação de salames consiste basicamente da mistura dos ingredientes, seguida pela
fermentação e desidratação. A etapa da fermentação desencadeia o desenvolvimento das
características sensoriais do salame e a desidratação reforça as propriedades sensoriais, reduzindo a
atividade da água e dificultando ou impedindo o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos
ou deterioradores. Este trabalho buscou desenvolver um salame do tipo colonial recheado com
queijo parmesão. Foram desenvolvidas três formulações de salame (FS), onde FS-10 foi adicionada
de 10% de queijo parmesão, FS-15 foi adicionada de 15% de queijo parmesão, e FS-20 foi
adicionada de 20% de queijo parmesão. A avaliação ocorreu por meio de teste sensorial de aceitação
e teste de preferência de ordenação. No teste de aceitação, os atributos cor e impressão global
apresentaram diferença (p≤ 1,00). Em relação ao teste de intenção de compra entre as amostras para
o teste de preferência de ordenação não houve diferença entre as amostras. Concluímos que o
salame FS-20 apresentou maior aceitação na avaliação sensorial. Desafio maior para o
desenvolvimento deste produto foi submeter o salame ao processo de cura, mantendo as
características físicas e sensoriais do salame, e também manter o queijo presente com características
sensoriais adequadas.
Palavras chaves: Salame colonial; Queijo parmesão; Avaliação sensorial.
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O SÓDIO E SUA INFLUÊNCIA NO DESEMPENHO DE FRANGOS DE
CORTE, NOS PRIMEIROS 7 DIAS DE VIDA.
Lucas Henrique da Silva de Almeida, Instituto Federal Catarinense Campus Comboriú, Pesquisador,
lucashenrique220@hotmail.com.
Maycon Antonio Machado, Instituto Federal Catarinense Campus Comboriú, Pesquisador, comsp@hotmail.com
Rogerio Luiz Kerber, Instituto Federal Catarinense Campus Comboriú, Orientador,
tchecocac@hotmail.com
Produção alimentícia
A diluição de Cloreto de Sódio (NaCl) nos bebedouros proporciona melhora nos índices
zootécnicos da criação. Definiu-se como objetivo geral deste estudo, verificar se a diluição de
0,32% de NaCl na água de bebida tem influência sobre o desempenho das aves quanto ao: ganho de
peso, consumo de água, consumo de ração e conversão alimentar, nos primeiros sete dias de vida.
No experimento utilizou-se 500 pintos de um dia, machos e fêmeas, da linhagem comercial Cobb,
divididos em dois tratamentos. T1 – pintos que receberam água com a diluição de 0,32% de NaCl e
T2 – pintos que receberam água pura. Os pintos foram alojados em círculos de proteção com 1,5m 2
de área e receberam ração inicial formulada a base de milho e soja. Os dados de consumo de água,
de ração e o peso dos pintos foram coletados diariamente até o sétimo dia, sendo a água e a ração
através da diferença entre a quantidade fornecida e a residual. Assim concluímos que o
fornecimento de água com NaCl na diluição de 0,32%, aumentam significativamente o consumo de
água, porém não alteram significativamente o consumo de ração, o ganho de peso e a conversão
alimentar dos pintos.
Palavras – chaves: conversão alimentar; nutrição de frangos; avicultura.

PLANO DE NEGÓCIOS PARA UM PRODUTO DIFERENCIADO: GELÉIA
DE KIWI COM ADIÇÃO DE PECTINA DE MARACUJÁ
Ediane Nair Da Pont 1 – edianedp@hotmail.com
Fernando Moschen 1 – tec.alimentos.utfpr.fb@hotmail.com
Leila Fernanda Serafini 1 – leila_serafini@hotmail.com
Vanessa Micheli dos Santos Dias 1 – vanessadias_dv@hotmail.com
Lindomar Subtil de Oliveira, Msc. 2 – lindomar@utfpr.edu.br
Cleusa Ines Weber, Msc. 2 – cleusaines@utfpr.edu.br
Eixo Temático: Produção Alimentícia/Gestão e Negócios
RESUMO
A busca por produtos de elevado valor nutritivo e que atuam na prevenção de doenças, tem sido
uma constante para a maioria da população, tanto para consumidores, quanto para pesquisadores no
que tange a realização de novos estudos. Sobretudo, vem se destacando a procura por produtos
derivados de frutas mistas, que reúnem apropriadas características nutricionais, sensoriais e
propriedades funcionais. Nesse contexto, surgiu a idéia de desenvolver o produto “geléia de kiwi
com adição de pectina de maracujá”, estabelecendo um diferencial inovador na área de alimentos.
Elaboraram-se inicialmente três tratamentos variando-se a concentração de açúcar e polpa.
Realizou-se avaliação sensorial com teste de aceitação com escala hedônica de nove pontos e teste
de intenção de compra, verificando-se que as amostras não se diferiram em alguns atributos
apresentando-se aceitas. Com isso, vislumbrando-se uma oportunidade de mercado, elaborou-se um
plano de negócios para analisar a viabilidade econômico-financeira da fabricação desse produto. O
plano de negócios proporciona uma avaliação antes de colocar em prática a nova idéia, reduzindo
assim, as possibilidades de se desperdiçarem recursos e esforços em um negócio inviável. Com base
nas análises dos números de faturamento, lucratividade, rentabilidade e retorno do capital investido,
constatou-se que a implantação desse empreendimento era viável.
Palavras-chave: Geléia de kiwi; Pectina de maracujá; Valor nutritivo; Plano de Negócios.
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A EFICIÊNCIA DAS OFICINAS DE APRENDIZAGEM: UM ESTUDO DE
CASO
Autor 1: Carlos Eduardo Barão
Professor IFPR – Paranavaí
Mestre em Engenharia Química
carlos.barão@ifpr.edu.br
Autor 2: Mauro Cezar Barbosa
Professor UEM – Umuarama
Mestre em Agronomia
mcezarbarbosa@hotmail.com
Eixo do trabalho: Apoio Escolar
Produção Alimentícia
Esse trabalho relata a utilização da experimentação e suas vantagens em uma oficina de
tecnologia de alimentos, realizada para alunos durante um evento na cidade de Paranavaí, estado do
Paraná. A intenção foi comprovar que os alunos aprendem de forma mais prazerosa quando
realizam atividades práticas e também fornecer uma nova fonte de renda que seria na produção de
alimentos usando os conceitos de tecnologia e manipulação adequada na produção de alimentos.
Através das técnicas de experimentações, as aulas tornam-se mais dinâmicas e o professor
dá ao aluno a chance de atuar ativamente na construção do seu conhecimento, indo além das
técnicas tradicionais de ensino onde o professor fala e o aluno escuta.
Vários foram os resultados obtidos e todos de certa forma puderam comprovar a eficiência
da oficina, principalmente devido a sua quase totalidade de aulas práticas e também por se tratar de
um assunto que desperta o interesse dos alunos.
Os objetivos inicialmente propostos com essa oficina foram cumpridos em sua totalidade,
fato esse que pode ser verificado pelo entusiasmo e interesse dos alunos e pela participação na
elaboração dos produtos.
Palavras-chaves: experimentação, oficinas, educação, trabalho

CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS EM FEIRA LIVRE DO
MUNICÍPIO DE JACAREZINHO – PR
Cristiane Janaina Vieira, Estudante Ensino Técnico Instituto Federal do Paraná
Camila Pereira de Souza, Estudante Ensino Técnico Instituto Federal do Paraná
Gabriel Mathias Carneiro Leão, Professor Instituto Federal do Paraná, Mestrado,
gabriel.leao@ifpr.edu.br, Produção Alimentícia
A caracterização de resíduos gerados em feiras livres é importante para auxiliar no planejamento e
gestão de resíduos sólidos de um município. A partir deste levantamento é possível identificar sua
potencialidade econômica, a viabilidade de reciclagem e o reaproveitamento do material sólido
obtido. Sem a disposição adequada, os resíduos sólidos gerados em feiras livres podem causar
transtornos e insatisfação à população, atraindo vetores de doenças e interferindo negativamente na
concepção de meio ambiente da comunidade.
Os objetivos do projeto foram caracterizar e dimensionar os resíduos sólidos gerados em Feira Livre
do Município de Jacarezinho – PR. De acordo com os dados obtidos na triagem, pode-se sugerir
uma destinação adequada para os diferentes tipos de resíduos. Uma possível destinação do material
orgânico pode ser a compostagem, utilizado posteriormente como adubo. Além disso, grande parte
dos resíduos não orgânicos pode ser encaminhada para reciclagem.
Foi possível identificar as atividades de limpeza pública e destinação final dos resíduos produzidos,
identificando possíveis necessidades de melhorias no ambiente de trabalho dos feirantes.
Paralelamente, caracterizamos o número de comerciantes, os setores da feira e obtivemos
informações acerca do perfil pessoal e profissional dos feirantes, utilizando os dados levantados
para adequar novas propostas e projetos de extensão.
Palavras-chave: resíduos sólidos, resíduos orgânicos, feira livre.

DIFERENTES COBERTURAS DE SOLO NA PRODUÇÃO DE ALFACE
(Lactuca sativa) EM SISTEMA CONVENCIONAL
Rafael Schanne, Pesquisador, Instituto Federal Catarinense-Campus Camboriú
rafael_schanne@hotmail.com.
Tiago Alexandre Tonolli, Pesquisador, Instituto Federal Catarinense-Campus Camboriú,
tiago.tonolli@gmail.com.
Rony da Silva, Orientador, Instituto Federal Catarinense-Campus Camboriú, rony@ifccamboriu.edu.br.
Recursos Naturais e Produção alimentícia
A alface (Lactuca sativa) é uma hortaliça de grande importância econômica no Brasil. Este trabalho
teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes tipos de cobertura de canteiro sobre a produção e
qualidade de duas cultivares de alface, sendo uma do tipo solta-lisa e outra do tipo solta-crespa. A
semeadura foi realizada em bandejas de isopor com 128 células e mantida em cultivo protegido até
o momento do transplante para o canteiro definitivo. As cultivares foram transplantadas em canteiros da área de produção de hortaliças do IFC Campus Camboriú, totalizando 18 m 2 de canteiro. O
delineamento experimental adotado foi blocos casualizados com 2 repetições e parcelas de doze
plantas na área útil. Foram utilizados 4 tratamentos com área de 2 m² para cada tipo de cobertura de
solo, e 2 m² sem cobertura de solo como testemunha. Os materiais utilizados como cobertura de
solo, foram: maravalha, capim seco e acículas de Pinus elliotti. A coleta de dados foi desenvolvida
em duas etapas e foram coletadas as seguintes informações: número de plantas por parcela; número
de folhas em cada planta; manutenção de umidade no solo, presença de plantas invasoras e se havia
a presença de problemas fitossanitários nas respectivas áreas.
Palavras-chave: Lactuca sativa. Cobertura de Solo. Produção

DESEMPENHO ZOOTÉCNICO COMPARATIVO DE ALEVINOS DE
ROBALO-PEVA (CENTROPOMUS PARALLELLUS) SOB DIFERENTES
TIPOS DE ALIMENTAÇÃO
Danton Goulart Bittencourt - aluno do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú –
pesquisador – danton_bittencourt@hotmail.com.
Ellen Meneguzzi Rodrigues – aluna do Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú –
Pesquisadora – ellen.m.rodrigues@hotmail.com.
Silvano Garcia – Pesquisador Científico do Campo Experimental de Psicultura de Camboriú
CEPC/EPAGRI – Orientador – silvanogarcias@yahoo.com.br.
Giovanni de Lemos Mello – Pesquisador Científico do Campo Experimental de Psicultura de
Camboriú CEPC/EPAGRI – Coorientador – giovannimello@epagri.sc.gov.br.
Resumo
O robalo-peva (Centropomus Parallellus) muito apreciado pela qualidade de sua carne e pela pesca
esportiva possui um alto valor comercial sendo uma espécie promissora para Santa Catarina em
virtude da biologia da espécie e potencial econômico. Durante as fases iniciais as incidências de
mortalidade são maiores em função da busca de uma dieta de qualidade. Seria um interessante
método a utilização de espécies forrageiras como alimentação, afim de reduzir o custo de produção
e aumentar o seu desempenho zootécnico. O experimento foi realizado no Campo Experimental de
Pisicultura de Camboriú CEPC-EPAGRI, entre os meses de março a maio de 2010. Tendo como
objetivo analisar o desempenho zootécnico do robalo-peva, alimentado com suas dietas. No
tratamento I, foi fornecido alevinos de tilápia (Oreochromis niloticus) com média de 3 mm de
comprimento e o tratamento II, os peixes foram alimentados com ração de engorda para peixes
marinhos, cada tratamento com 3 réplicas para otimizar as análises estatísticas. Realizamos uma
biometria mensal e diariamente foi verificado oxigênio dissolvido e a temperatura da água. Os
alevinos de Robalo-peva alimentados com larva de tilápia apresentaram peso significativamente
maior quando comparado com o tratamento utilizando ração. Em relação ao comprimento, peixes
tratados com alimento vivo apresentaram maior homogeneidade.
Palavras-chave: Robalo-peva (Centropomus Parallellus), Alimentação, Desempenho Zootécnico.

VERIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE HIDROXIMETILFURFURAL – HMF NOS
MÉIS VENDIDOS NAS CIDADES CATARINENSES: BRUSQUE E
CAMBORIÚ
Maria Eduarda dos Santos, Aluna Curso Técnico em Agropecuária, IFC – Campus Camboriú
(meduarda_santos_cac@hotmail.com)
Rita Carolina de Melo, Aluna Curso Técnico em Agropecuária, IFC – Campus Camboriú
(rita_carol_mel@hotmail.com)
Danilo José Ferreira, Professor orientador do IFC – Campus Camboriú (djferreira54@hotmail.com)
Edemir Manoel dos Santos, Professor co-orientador da UNIFEBE – Brusque (es@unifebe.edu.br)

RESUMO
A qualidade do mel pode ser verificada a partir do índice de hidroximetilfurfural - HMF em testes
laboratoriais. O mel como alimento humano deve ser processado com a preocupação de evitar as
contaminações, pois a intoxicação alimentar é uma infecção provocada pelo consumo de alimentos
contaminados e geralmente, no caso do mel, ocorre pela falta de cuidados necessários na retirada da
natureza, no transporte, na estocagem e principalmente pelas mudanças de temperatura ocorridas
nestes processos. Foram utilizadas quatro amostras, sendo duas da cidade de Brusque e duas da
cidade de Camboriú. A análise e tratamento dos dados foram feitos através de conteúdos obtidos
com documentos, anotações, pesquisas bibliográficas e os testes realizados. E por último, as
informações obtidas foram comparadas ao referencial bibliográfico e apresentadas em forma de
textos interpretativos, gráficos e tabelas. O teste foi realizado através da espectrofotometria, uma
técnica precisa que utiliza comprimentos de ondas de diferentes espectros. Os resultados obtidos
foram positivos, pois estão de acordo com a Instrução Normativa que indica o valor máximo de
HMF (60mg/Kg de mel). Os méis processados na região sul são menos susceptíveis a índices
elevados de HMF, devido ao clima regional tipicamente frio.
Palavras-chaves: Mel. Hidroximetilfurfural. Intoxicação alimentar.

AVALIAÇÃO SENSORIAL E ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS
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Eixo Temático: Produção Alimentícia / Gestão e Negócios
RESUMO
A anemia ferropriva, causada pela deficiência de ferro, desordem nutricional mais prevalecente em
todo o mundo, acomete principalmente crianças menores de cinco anos e mulheres em idade fértil.
A biodisponibilidade do ferro nos alimentos depende da forma química em que o elemento se
encontra e das possíveis interações com outros constituintes dos alimentos. O ácido ascórbico,
quando ingerido juntamente com o ferro não-heme constituinte do feijão, potencializa sua absorção,
mantendo-o na forma de quelato solúvel no intestino delgado. Este trabalho objetivou realizar uma
análise sensorial do produto, bem como desenvolver um plano de negócios para analisar a
viabilidade econômico-financeira da fabricação de sorvete desenvolvido a base feijão preto e suco
de laranja, como fonte de ferro e ácido ascórbico. A avaliação sensorial foi realizada com 25
julgadores não treinados, pelo teste de escala hedônica com 9 pontos. Os atributos avaliados foram
cor, sabor, textura e impressão global, e os resultados foram submetidos à Análise de Variância e
testados pelo Teste de Tukey. O sorvete com a formulação 3 apresentou a melhor aceitação quanto
aos atributos analisados, isso se deve possivelmente ao maior teor de suco que mascarou o sabor
residual do feijão, conferindo sabor mais acentuado de laranja ao sorvete.
Palavras chaves: Sorvete de feijão; Anemia; Plano de Negócios;
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A AVALIAÇÃO COMPARATIVA DE MORTALIDADE DE ALEVINO DE
TILÁPIA NILÓTICA, OREOCHROMIS NILOTICUS, EM TANQUES REDES
E VIVEIRO ESCAVADO
Estudantes IFC- Campus Camboriú
Alex Orivaldo da Silva – xelabrasil93@hotmail.com
Isabela Caroline de Lima – isabel_a_carolina@hotmail.com
INSTUTO FEDERAL CATARINENSE Campus-Camboriú
Produção Alimentícia
Resumo
Este projeto esta sendo feito no Campo Experimental de Piscicultura de Camboriú/ EPAGRI
localizado no Instituto Federal Catarinense Campus- Camboriú. Tendo como seu problema de
pesquisa a taxa de perdas de alevinos estocados em tanques redes e tanques escavados, em virtude
das maiores perdas de peixes serem nos seus primeiros dias de cultivo, se faz necessário avaliar o
melhor sistema de estocagem de cultivo para servir como subsídios para as pessoas que tem
interesse na produção de peixes de água doce, fornecendo assim informações para o produtor de
como evitar possíveis perdas de animais em sua produção para o experimento, estão sendo
utilizados quatro tanques escavados, com área total de 20 m² cada tanque, todos com taludes
revestidos de alvenaria, fundo de terra, com profundidade média de 1 metro com entrada e saída de
água independente, facilitando o enchimento e esvaziamento de cada tanque, os alevinos de tilápia
foram sexualmente revertidos (monosexo), por ingestão de ração com incorporação de hormônio
masculinizante, estão sendo utilizados no experimento dois diferentes tratamentos sendo no
tratamento I com 600 alevinos em cada tanque e no tratamento II 200 alevinos; para cada
tratamento três réplicas para melhor precisão; no povoamento será realizada uma biometria, sendo
que as demais biometrias serão realizadas mensalmente, amostrando 50% da população total de
cada tanque, todas as biometrias serão realizadas com auxilio de tranqüilizante para os peixes,
prevenindo assim o fator estresse causado por manipulação.

Palavras-chaves: Tilápia; Alevinos; Mortalidade.

BEBIDA DE SOJA SABOR ORIGINAL: DESENVOLVIMENTO,
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E ACEITAÇÃO
Marcela. M. Terhaag*1,2, M. B. Almeida2, S. A. Carneiro1, M. T. Benassi.
Instituto Federal do Paraná - IFPR, Paranavaí/PR (marcela.terhaag@ifpr.edu.br), 2Departamento
de Ciência e Tecnologia de Alimentos, UEL, Londrina/ PR

1

Bebida de soja é o nome comercial do produto obtido a partir do extrato hidrossolúvel de soja com a
adição de ingredientes como açúcar, sal, óleo, estabilizantes e aromas. No Brasil, quase 25%
volume de vendas corresponde ao produto denominado sabor “original”. Em estudo preliminar
observou-se para as bebidas de mercado estudadas, que os consumidores preferiram produtos com
maiores teores de proteína, maior viscosidade, menores teores de lipídios e cor mais escura. A partir
da bebida com menor aceitação, que apresentava aroma lácteo intenso, foi desenvolvido um novo
produto O objetivo do trabalho foi avaliar a aceitação do produto desenvolvido buscando atender as
características físico-químicas e sensoriais desejadas. Foram empregados aromas que combinavam
notas de baunilha e de leite e adicionada maltodextrina (2%). Foi avaliada a aceitação por 50
consumidores, empregando-se escala híbrida de dez pontos. Nova fórmula apresentou 1,76%
proteína, 2,53% de lipídios, pH de 7,14, viscosidade de 16,30 cp, 9,83°Brix, e apresentava como
parâmetros de cor L* de 78,17, a* de -0,003 e b* de 7,37. Os teores de lipídios, sólidos solúveis e
proteínas ficaram próximos ao da amostra comercial, assim como a viscosidade. A amostra
desenvolvida apresentou cor mais escura (menor L*).. A nota média de aceitação da amostra
desenvolvida foi de 7,0, em comparação com 3,8 observados no estudo preliminar com o produto
original. A partir destes dados conclui-se que a bebida formulada atendeu melhor aos padrões do
consumidor com relação a amostra comercial comparada, e que os atributos em estudo são
importantes para a aceitação de bebida sabor original.
Palavra-chave: aroma, proteína, formulação, cor, viscosidade

O FORMATO DOS OVOS INFLUENCIA NA IDENTIFICAÇÃO SEXUAL
DOS PINTOS? MITO OU VERDADE
João André Martins, aluno pesquisador do IF Catarinense-Campus Camboriú, E-mail:
joaoandregaropaba@hotmail.com
José Otávio Hack, aluno pesquisador do IF Catarinense-Campus Camboriú, E-mail:
joseotaviahack@hotmail.com
Rogério Luís Kerber, Professor orientador do projeto, professor do IFC- Campus Camboriú, E-mail:
tchecocac@hotmail.com

ZOOTECNIA
RESUMO
No meio rural é corrente a idéia, que existe relação entre o formato dos ovos da “galinha caipira”,
com o sexo dos pintos. Nesse sentido, conduziu-se o presente trabalho com o intuito de investigar se
existe ou não essa relação. Primeiramente buscamos através de entrevista com produtores rurais de
Garopaba, resgatarmos esse conhecimento e definirmos padrões para a classificação dos ovos. Dizse que ovos redondos geram fêmeas e ovos pontudos geram machos. A partir desse resgate foi
realizado um experimento no Setor de Avicultura de Corte do IFC – Campus Camboriú, onde 56
ovos de aves caipiras foram classificados, através da observação visual em 19 ovos pontudos e 37
ovos redondos e posteriormente incubados. Dos eclodidos dos ovos redondos, que deveriam
originar fêmeas, nasceram 10 machos e 12 fêmeas, 45,45% e 54,55% respectivamente. Já dos 11
pintos eclodidos dos ovos pontudos, que deveriam de originar machos, nasceram 5 machos e 6
fêmeas, 45,45% e 54,55% respectivamente. Assim, concluímos que sendo ovos de formato mais
arredondados ou mais pontudos a probabilidade de nascer macho ou fêmea é de 50%, e que o
nascimento de um percentual maior de um determinado sexo é única e exclusivamente fruto do
acaso.
Palavras – chaves: Conhecimento empírico. Ovos. Formato. Sexo. Pintos.

PRODUÇÃO CULTURAL E DESING
HISTÓRIA E MEMÓRIA: A FOTOGRAFIA CONSTRUINDO O NOSSO
PASSADO
Bolsista Pibic Aluna Camila Silveira da Rosa – IFPR – Curitiba (ca_milalokinha@yahoo.com.br)
Prof. Ms. Ederson Prestes Santos Lima – IFPR – Curitiba (ederson.lima@ifpr.edu.br)
Bolsista Voluntária Rafaella Raboni – IFPR – Curitiba (...)
Eixo: Produção Cultural e Design
O projeto “História e memória: A fotografia construindo o nosso passado” tem por objetivo
resgatar o trabalho do fotógrafo catarinense-paranaense Guilherme Glück que durante as décadas de
1920 e 1960 fotografou pessoas, cerimônias, ritos de passagens, festas cívicas, escolas e paisagens
na região da cidade da Lapa no sul do Paraná, cidades vizinhas e também norte de Santa Catarina. O
projeto prevê a higienização, recuperação e digitalização de parte do acervo iconográfico sob a
responsabilidade do MIS – Museu da Imagem e do Som do Paraná, bem como, na compreensão da
dimensão histórica do acervo, considerado um dos maiores do país. O projeto está dividido em duas
fases: a primeira na qual o trabalho terá como enfoque três mil imagens já fotocopiadas do acervo
original. Num segundo momento, que demanda maiores recursos financeiros, o foco do projeto
serão os vinte e oito mil negativos em vidro que necessitam de scanner apropriado para a
digitalização.
Palavras-chaves: Guilherme Glück, Fotografia, Fotografia no Paraná, História da Fotografia,
História do Paraná

HERANÇA
Max Olsen- Aluno IFPR- Campus Curitiba
produtor.olsen@yahoo.com.br
Juciane Branco – Professora IFPR – Campus Curitiba
juciane.branco@ifpr.edu.br
Cynthia Schneider – Professora IFPR – Campus Curitiba
cynthia.schneider@ifpr.edu.br
Luís Bourscheidt – Professor IFPR – Campus Curitiba
luis.bourscheidt@ifpr.edu.br

Eixo: Produção Cultural e Design
RESUMO
Uma parceria entre o IFPR – Instituto Federal do Paraná e o Festival de Cinema da Lapa
viabilizaram a realização de uma Oficina de curta-metragem durante a edição 2010 do Festival, que
ocorreu entre os dias 4 e 8 de maio. O filme Herança é o produto elaborado em 5 dias do Festival,
durante a Oficina. Neste sentido de socialização o trabalho consiste em um relato de experiência.
Vinte participantes, entre eles 4 alunos do IFPR, tiveram a oportunidade de realizar este filme desde
a concepção do argumento, elaboração do roteiro, pré-produção e produção, captação de imagens e
som direto, direção, fotografia e edição de imagem e som. O filme conta a estória de um jovem que
vai à cidade da Lapa, no Paraná, em busca de um tesouro de família que teria sido escondido
durante um evento histórico militar da cidade. Ele explica que sua herança consiste em riquezas
materiais como jóias e dinheiro, enterradas por escravos dentro de uma panela de barro.
PALVARAS-CHAVE: Curta-Metragem –Ficção – Cinema experimental

MOFO: PROJETO DE EXTENSÃO EM CINEMA
Juciane Branco – Professora IFPR – Campus Curitiba
juciane.branco@ifpr.edu.br
Cynthia Schneider – Professora IFPR – Campus Curitiba
cynthia.schneider@ifpr.edu.br
Patrícia Meyer – Professora IFPR – Campus Curitiba
patricia.meyer@ifpr.edu.br
Luís Bourscheidt – Professor IFPR – Campus Curitiba
luis.bourscheidt@ifpr.edu.br
Eixo: Produção Cultural e Design
RESUMO: MOFO é a denominação dada ao projeto de extensão do Curso Técnico Subsequente
em produção de Áudio e Vídeo, realizado atualmente no auditório do Campus Curitiba do IFPR Instituto Federal do Paraná. Trata-se da exibição semanal de filmes antigos, alguns anteriores à
década de 50, com intuito de formação de repertório, estímulo à apreciação de cinema e a
construção de uma visão crítica sobre o cinema. Para as exibições são convidados não apenas os
alunos do curso, mas sim toda a comunidade interna do IFPR. A seleção dos filmes a serem
exibidos considera a pertinência, influência e repercussão da obra, buscando a diversidade de
profissionais relacionados à sétima arte: diferentes visões de roteiristas, produtores, diretores e
atores de renome, nacional e internacional.
PALVARAS-CHAVE: Extensão – Cineclubismo – Cinema

O CURSO DE PROCESSOS FOTOGRÁFICOS
Juciane Branco – Coordenadora do Curso de Processos Fotográficos do IFPR – Curitiba
juciane.branco@ifpr.edu.br
Eixo: Produção Cultural e Design
RESUMO: Este trabalho consiste em um relato de experiência voltado à fotografia como um
importante meio de comunicação, expressão e identidade. Trata-se da apresentação do curso de
processo Fotográficos bem como seus objetivos, duração, público-alvo e mercado de trabalho. A
proposição desse curso visa atender as necessidades do mercado de produção de imagens
contemporâneas que, diante da sofisticação tecnológica e da crescente disponibilidade dos
equipamentos, vem requerendo profissionais cada vez mais competentes para a produção, captação
e tratamento das mesmas. Tais profissionais devem ter amplo domínio dos processos de trabalho,
com capacidade de propor soluções criativas para os mais variados problemas decorrentes da
diversidade de situações, das atividades existentes e das constantes inovações tecnológicas que
ocorrem neste setor. Considera-se que, além da técnica aplicada, a fotografia traz o histórico de um
instante que não poderá ser reproduzido novamente, registrando a época, os costumes e as tradições
de um determinado povo e sua cultura.
PALVARAS-CHAVE: Fotografia-Comunicação-Contemporaniedade

O PROJETO “OFICINA DO SOM”: UMA PRÁTICA MUSICAL NO IFPR CAMPUS CURITIBA
Gustavo Aleixo Derenievicz – Aluno IFPR – Campus Curitiba
gustavoad_071293@hotmail.com
Luís Bourscheidt – Professor IFPR – Campus Curitiba
luis.bourscheidt@ifpr.edu.br
Eixo: Produção Cultural e Design
RESUMO: O presente relato pretende apresentar à comunidade o projeto de prática musical
“Oficina do Som: a música do corpo – percussão corporal, movimento e voz”, que é realizado
dentro do Campus Curitiba do IFPR. Neste projeto são discutidas as diversas situações nas quais a
prática musical em grupo pode sugerir, tais como: a ação psicológica e social do fazer musical
dentro de um projeto aberto a todos os alunos dos diversos cursos de nível técnico, as características
técnicas e motoras da prática do canto, do movimento e da percussão corporal e as diferenças e
semelhanças entre a diversidade de repertório possível. Por sua vez também são periodicamente
realizadas leituras diversas, tendo em vista a característica de pesquisa deste grupo. Além disso, este
relato pretende apresentar os projetos externos nos quais o grupo “Oficina do Som” esteve
envolvido durante o ano de 2010, a destacar a preparação do espetáculo “Rítmica”, produzido com
a intenção de participar do Festival de Arte e Cultura da Rede Federal de EPT. Por fim, são
apresentaremos os próximos objetivos do grupo, dentre os quais se destaca a participação no
Festival de Música que será realizado no próprio Campus Curitiba.
PALVARAS-CHAVE: Prática Musical – Música Corporal – Rítmica.

FOTOGRAFIA NO PARANÁ DO SÉCULO XIX
Laércio Carlos Ribeiro dos Santos, Aluno de Tecnologia em Design Gráfico –
laerciocrs@gmail.com
Msc. Rodrigo André Costa Graça, professor do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial –
racg68@gmail.com
Eixo Temático: Produção Cultural e Design
O presente trabalho apresenta uma pesquisa realizada sobre os fotógrafos que atuaram no estado do
Paraná no século XIX e primeira década do século XX. O estudo buscou levantar e catalogar a
produção que esses profissionais realizaram durante o período estudado. E também, investigar os
vestígios deixados por esses profissionais. Assim como realizar uma breve analise de fotografias do
período da pesquisa. Como resultados descobriu-se que esses profissionais atuavam em sua grande
maioria de maneira itinerante pela província, levando seus serviços as mais diferentes partes. Como
forma de comunicar a população de sua chegada, tipos de fotografias que faziam assim como
horário de atendimento, eles utilizavam como meio de comunicação os jornais, revistas e
almanaques da época. Em seus anúncios para atrair a população relatavam sobre aquisição de
equipamentos mais modernos, recursos que possuíam para realizar suas fotografias, tamanhos de
retratos oferecidos, e também suportes que eles poderiam ser revelados.
Palavras-chaves: Fotografia. Historia da fotografia. Século XIX.

O ESTÚDIO VOLK E A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CURITIBANA

Laércio Carlos Ribeiro dos Santos, Aluno de Tecnologia em Design Gráfico –
laerciocrs@gmail.com
Msc. Rodrigo André Costa Graça, professor do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial –
racg68@gmail.com
Eixo Temático: Produção Cultural e Design
Os anúncios de fotógrafos do século XIX e XX em periódicos que circulavam em Curitiba servem
para traçar um panorama da atividade no período importante na história do Paraná, quando é
elevado a categoria de província imperial. Dentre os profissionais que se estabeleceram na cidade
destacou-se Adolfo Volk, imigrante alemão que instalou um estúdio no fim do século XIX e
continuou suas atividades até o inicio do século XX, quando ele regressa para a Alemanha. No
entanto, Volk antes de partir deixou um importante legado, pois contribuiu para a formação de
novos fotógrafos que se destacaram tanto em importância na época quanto nos seus trabalhos. E
também, eles constituíram ateliês, dando assim, continuidade ao ofício da fotografia na cidade e no
estado. E também, seu estúdio ajudou a construir a identidade da sociedade curitibana, ávida por se
espelhar nos modismos das grandes cidades mundiais como Paris, através retratos ainda que
idealizados da sociedade da época.
Palavras-chaves: Adolfo Volk, Curitiba, sociedade no século XIX, retratos.

FOTOGRAFIA COM ÊNFASE EM INFRA ESTRUTURA
Anila Costa Velho – IFPR – anilacv@hotmail.com
Marjorie Prestes da Silva - IFPR – marjorie.ps@hotmail.com
Exposição fotográfica a ser apresentada em forma de pôster, contendo imagens obtidas por nós,
com o tema de infra-estrutura, ligando assim o projeto com o ramo de fotografia de arquitetura e
urbanismo. Estaremos focando a importância da introdução da acessibilidade de pessoas com
necessidades especiais nas edificações e entorno. Esta é uma parte do nosso cotidiano que muitas
vezes, devido à correria do dia-a-dia, ou até por não termos essas necessidades, passa despercebida
por nossos olhos, não sendo devidamente notadas e valorizadas.
Nosso objetivo é estimular a percepção humana, com imagens que chamem a atenção das pessoas
incentivando-as a observações mais freqüentes, expondo desde os pequenos e quase sempre
despercebidos detalhes, até as grandes e chamativas edificações, fazendo desta mostra um incentivo
visual tanto para nós, enquanto produtoras das fotografias, tanto para quem olhar o pôster,
portadores ou não de necessidades especiais. A falta de acessibilidade é algo que só pode ser
mudado depois de um reconhecimento de sua importância e a partir disso a cobrança da mesma.

O MOVIMENTO HIPPIE E SUA REPRESENTAÇÃO FOTOGRÁFICA
Ivan Meurer Xavier
André Luiz de Oliveira
Eixo: Produção Cultural e Design
RESUMO: Este trabalho consiste em um relato de experiência voltado ao movimento Hippie e sua
representação fotográfica. Para a produção do mesmo foi utilizado à pesquisa bibliográfica, a
consulta de acervos fotográficos da época bem como de filmes que retratavam o Festival de música
intitulado Woodstock. O trabalho resume-se a apresentação de slides, fotografias e trecho de um
filme, buscando contextualizar o movimento Hippie, seu estilo de moda, principais identidades
culturais e fotógrafos que registraram este período. Este projeto nasceu na disciplina de fotografia
de moda do curso subseqüente em Processos Fotográficos e tem como objetivo estimular o
conhecimento acerca do processo histórico entre fotografia, cultura e moda.
PALAVRAS-CHAVE: Fotografia - Cultura - Hippie

STOP MOTION – FOTOGRAFIA VIRANDO VÍDEO
Felipe Jardim Dias
Eixo: Produção Cultural e Design
RESUMO
Este trabalho consiste apresentar a fotografia com um outro olhar. Todos nós conhecemos a
fotografia através de revistas, jornais, álbuns e etc. Minha proposta é apresenta-la de um modo
ainda não muito utilizado no Brasil, o Stop Motion. O Stop Motion é apenas uma seqüência
(normalmente de muitas fotos) que se vistas rapidamente, formam um “vídeo”. Esse modo da
fotografia já vêm sendo explorado a algum tempo e hoje em dia temos até filmes feitos totalmente
em Stop Motion, um exemplo é o filme “A Fuga das Galinhas”. E também temos propagandas de
grandes marcas como a Olympus, feita inteira em Stop Motion, com mais de 65.000 fotos. Minha
proposta é mostrar como um “vídeo”de fotos pode ser tão bom quanto um filme.
PALAVRAS-CHAVE: Fotografia - Cultura

FOTOGRAFIA: COMO DESENVOLVER O OLHAR SOBRE O MUNDO
ATRAVÉS DE OFICINAS
Arthur Meister Wistuba
Aluno
arthur.wistuba@ymail.com
Produção Cultural e Design
Como uma oficina de fotografia pode desenvolver o olhar das pessoas e até mesmo
descobrir talento nelas, utilizando como exemplo a oficina realizada em junho pelo IFPR, durante o
Festival de Cinema da Lapa, em que estudantes de ensino médio, que nunca tiveram contato com a
fotografia enquanto história, arte e técnica, mudaram seu olhar sobre a cidade e o mundo à sua volta
em apenas cinco dias.
A apresentação relata a minha experiência em ter sido monitor da oficina, mostra algumas
técnicas de ensino da fotografia que eu utilizei com os alunos, assim como um documentário
mostrando entrevistas com os alunos, pais e professores que participaram da oficina na Lapa em
junho, contando sobre como a oficina mudou suas vidas, as suas visões, e mostrando uma
comparação entre as fotos que eles tiraram antes, durante e depois da participação na oficina.

TENDÊNCIAS DE MODA DOS ANOS 50 AOS ANOS 80
Karine Kuromiya – Aluna IFPR – Campus Curitiba
kkuromiya@hotmail.com
Marcia Regina Regis – Aluna IFPR – Campus Curitiba
marciarregis@uol.com.br
Augustinho Boscardin Junior – Aluno IFPR – Campus Curitiba
augustinhobosca@gmail.com
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
RESUMO: Este trabalho trata-se de um relato de experiência, cujo objetivo é descrever como a
tendência de moda dos anos 50 aos anos 80 influenciou a produção fotográfica de moda na
atualidade. A moda vai além do uso de roupas no dia a dia, ela é a evolução do vestuário através do
tempo. Como está inclusa num contexto abrangente político/social/sociológico, a moda tenta
retratar as transformações de cada época, como um reflexo da sociedade à sua volta. Nosso trabalho
visa à apresentação das diversas tendências que surgiram durante os anos mais revolucionários para
a moda mundial. Seus conceitos, estilistas e principalmente fotógrafos, além de um posicionamento
histórico para que haja uma melhor assimilação de cada movimento. A metodologia utilizada para a
construção do projeto foi a de pesquisa bibliográfica, consulta a websites especializados e revistas
de moda, o que resultou em um material diversificado para a construção do fundamento teórico
apresentado no mesmo. O estudo foi desenvolvido na disciplina de Fotografia de Moda do Curso de
Processos Fotográficos.
PALAVRAS CHAVE: Fotografia – Moda – Processo Histórico

MULTICULTURALISMO: A IMAGEM FALA
Thainara Cryziane Harbs – Aluna IFPR – Campus Curitiba
thainara.harbs@yahoo.com.br
Patrícia C. R. de Oliveira – Aluna IFPR – Campus Curitiba
pati_aspi@hotmail.com
Marcus Gasparini – Aluno IFPR – Campus Curitiba
marc_2324@hotmail.com
Cassiana Bittencourt Mushashe – Aluna IFPR – Campus Curitiba
terebitt@hotmail.com
Eixo: Produção Cultural e Design
RESUMO: Este trabalho consiste na apresentação de um pôster que tem como objetivo mostrar a
diversidade cultural presente na cidade de Curitiba-PR, por meio de produção e construção
fotográfica. Buscou-se de forma suscita trabalhar a imagem como forma de comunicação, bem
como sua forma, cor, textura e volume, além de evidenciar a fotografia como um suporte do
discurso oralizado, como diz o velho provérbio: “Uma imagem vale por mil palavras”. A
metodologia utilizada para a construção do pôster foi a de revisão bibliografia, consulta de acervos
fotográficos especializados em cultura, revistas de fotografia e artigos especializados nas áreas de
fotografia e cultura. O trabalho foi desenvolvido nas disciplinas de Teoria das Cores, Equipamentos
Fotográficos e História da fotografia. Tais estas que compõem o 1° semestre do Curso Subsequente
em Processos Fotográficos.
PALVARAS-CHAVE: Fotografia – Cultura- Cor

INTERVALO
CULTURAL:
ALGUMAS
IMPRESSÕES
DAS
APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO DO IFPR CAMPUS PALMAS
PR

Cristine R. Xavier, Professor do Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas, Mestre,
cristine.xavier@ifpr.edu.br
Douglas C. Sanches, Professor do Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas, Mestre,
douglas.sanches@ifpr.edu.br
Luiz N. Todero, Professor do Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas, Mestre,
luizneytodero@hotmail.com
Eixo Temático: Produção Cultural e Design

O Intervalo Cultural surgiu da possibilidade de ampliação do momento cultural que ocorre em
algumas disciplinas do Curso de Licenciatura em Artes Visuais do Campus Palmas – PR. A proposta
é que os discentes tragam artistas regionais para a apreciação artística. O objetivo deste Projeto é a
aproximação entre os envolvidos, bem como a inclusão de elementos culturais locais no repertório
dos licenciandos em Artes Visuais e da comunidade acadêmica. Estas questões culminam na
ampliação do conhecimento, a refletir em práticas pedagógicas posteriores vinculadas a processos
culturais locais. O projeto se insere na nova apresentação da Lei nº 9394 (BRASIL, 1996), art. 26, §
2º, que dispõe sobre o ensino da arte e sua adequação no que se refere às expressões regionais para
o desenvolvimento cultural dos alunos, favorecendo os acadêmicos de Artes Visuais.
Os próprios acadêmicos são os responsáveis pela organização, divulgação e monitoria das
apresentações, desenvolvendo assim, competências que vão além do ensino formal. O projeto
também coloca o IFPR como centro catalizador das produções culturais e artísticas da região,
propício para um segundo momento, de catalogação e pesquisa que se dará em projetos de extensão
durante o ano de 2011, incentivador da utlização destes elementos culturais como objetos de análise
e pesquisa.
Palavras-chave: Cultura. Expressões culturais. Interação cultural.

MÉTODO DE PROJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE
BILÍNGUE LIBRAS/PORTUGUÊS PARA O SITE DO IF-SC CAMPUS
PALHOÇA-BILÍNGUE
Prof. MSc. Sergio Henrique Scolari
sergio.scolari@ifsc.edu.br
Prof. MSc. Daniela Satomi Saito
daniela.saito@ifsc.edu.br
Informação e Comunicação, Produção Cultural e Design
Apesar dos avanços na busca por um acesso universal do cidadão brasileiro aos conteúdos da
Internet, os sites ainda não contemplam a maioria dos usuários surdos. Os surdos comunicam-se por
LIBRAS e um número significativo deles não tem conhecimento suficiente da língua portuguesa
para possibilitar uma interação efetiva com as informações da Internet. No Brasil, existem cerca de
5,7 milhões de surdos, dos quais estima-se que 91,06% estejam fora do sistema educacional. Assim,
o desenvolvimento de interfaces bilíngues Libras/Português evidencia-se como alternativa para
permitir o acesso desses usuários. O projeto de uma interface bilíngue Libras/Português transcende
os desafios da tradução, concomitantemente esbarrando em limitações técnicas e diferenças
culturais. Considerar estes aspectos no projeto requer um método adequado para a promoção da
acessibilidade de conteúdos. Neste sentido, o presente trabalho apresenta um método de projeto,
conjugando conhecimentos das áreas da computação e do design, para o desenvolvimento de uma
interface bilíngue Libras/Português para o site do IF-SC Campus Palhoça-Bilíngue.
Plavavras Chave: Método; Interface; Bilinguismo; Internet.

IFPRÁDIO - A MÍDIA NA ESCOLA: ESTUDANTES COMO RECEPTORES
E PRODUTORES DA INFORMAÇÃO
Ma. Tatiana de Medeiros Canziani – Docente da área de Linguagens do Instituto Federal do Paraná
– Campus Paranaguá – Orientadora PIBIC-Jr e PBIS - tatiana.canziani@ifpr.edu.br
Diandra Akemi Alves Kubo – Estudante do EMI em Informática do Instituto Federal do Paraná –
Campus Paranaguá – Bolsista do Programa de Iniciação Científica Junior (PIBIC-Jr) dk_angel_12@hotmail.com
Stephani Gegembauer - Estudante do EMI em Logística do Instituto Federal do Paraná – Campus
Paranaguá – Bolsista do Programa de Inclusão Social (PBIS) - stephanigegembauer@hotmail.com
Adriana Zella Mendes - Estudante do EMI em Informática do Instituto Federal do Paraná – Campus
Paranaguá – Aluna do Projeto de extensão - adriane.zella25@gmail.com
Amanda Majczak Theodoro da Silva - Estudante do EMI em Informática do Instituto Federal do
Paraná – Campus Paranaguá – Aluna do Projeto de extensão – amanda_majczak@hotmail.com
Beatriz Leandro Bonafini - Estudante do EMI em Informática do Instituto Federal do Paraná –
Campus Paranaguá – Aluna do Projeto de extensão – biabonafini@hotmail.com
Danila Syriani Veluza - Estudante do EMI em Logística do Instituto Federal do Paraná – Campus
Paranaguá – Aluna do Projeto de extensão – danila94_veluza@hotmail.com
Gabriel Dahle Tibilletti – Estudante do EMI em Informática do Instituto Federal do Paraná –
Campus Paranaguá – Aluno do Projeto de extensão – gabrieltibilletti@hotmail.com
Heverson Renan Modesto Pereira - Estudante do EMI em Logística do Instituto Federal do Paraná –
Campus Paranaguá – Aluno do Projeto de extensão – heversonrenan@hotmail.com
Ítalo Cesar Bortoli – Estudante do EMI em Logística do Instituto Federal do Paraná – Campus
Paranaguá – Aluno do Projeto de extensão – italo_nightwolf@hotmail.com
Joyce Kelly do Carmo Viana – Estudante do EMI em Logística do Instituto Federal do Paraná –
Campus Paranaguá – Aluna do Projeto de extensão – joycekelly1993@hotmail.com
Mariana de Santana – Estudante do EMI em Informática do Instituto Federal do Paraná – Campus
Paranaguá – Aluna do Projeto de extensão – marianasantana569@hotmail.com
Nicolas Soares Silveira - Estudante do EMI em Logística do Instituto Federal do Paraná – Campus
Paranaguá – Aluno do Projeto de extensão – nicolas_silveira@hotmail.com
Rhuan Henrique de Mello Mendes – Estudante do EMI em Logística do Instituto Federal do Paraná
– Campus Paranaguá – Aluno do Projeto de extensão – rhuan-henrique@hotmail.com
Thalyana Wapenik Mariano - Estudante do EMI em Informática do Instituto Federal do Paraná –
Campus Paranaguá – Aluna do Projeto de extensão – thalyana_pink@hotmail.com
Linha de pesquisa: Produção Cultural e Design
RESUMO: Este relato de experiência pretende apresentar os resultados alcançados com o projeto
de extensão “IFPRádio: projeto mídia na escola” promovido pelo Instituto Federal do Paraná –
Campus Paranaguá durante o ano de 2010. Essa atividade de caráter extensionista tem o objetivo de
possibilitar a criação de um ecossistema comunicativo que permita ao estudante (cidadão/ ouvinte)
atuar também como produtor da informação frente aos meios de comunicação social. Para isso,
foram desenvolvidas atividades semanais com os discentes, totalizando 150 horas, divididas em
quatro áreas de atuação: pressupostos teóricos da comunicação; reuniões de pauta e discussões

temáticas; elaboração textual e produção e gravações. A primeira área foi realizada através de
oficinas teóricas que discutiram os fundamentos que norteiam o processo de comunicação no
contexto brasileiro e mundial e discussão sobre a interface da Comunicação e da Educação. As
demais áreas – da criação/ produção à gravação – foram responsáveis pela elaboração de uma
programação educativa e cultural para o programa “Ligue os pontos: aqui uma coisa leva à outra”,
vencedor do I Prêmio Roquette-Pinto promovido pela Associação das Rádios Públicas do Brasil
(ARPUB) e patrocinado pela Petrobrás. As gravações foram feitas nos estúdios da Rádio Difusora
de Paranaguá, AM 1460.
Palavras-chave: Educomunicação; leitura crítica dos meios; curso de extensão; ensino médio.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL
MATRIZ MORFOLÓGICA DE UM PROTÓTIPO PARA ACESSIBILIDADE
DE CADEIRANTES À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Mateus Gabriel Bosa
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Eixo: Produção Industrial
O presente projeto tem como objetivo desenvolver um protótipo que proporcione aos cadeirantes
acessibilidade às aulas práticas dos cursos técnicos do campus Araranguá do Instituto Federal de
Santa Catarina. Foram analisados três postos de trabalho como amostra, referentes aos três cursos
técnicos oferecidos no campus: torno mecânico (Eletromecânica), tear circular (Têxtil em Malharia
e Confecção) e estamparia (Produção em Moda). A pesquisa mostrou-se assim multidisciplinar, com
o trabalho coletivo de alunos, docentes e técnicos das três áreas envolvidas. Isto favoreceu a busca
por soluções criativas na fase conceitual do protótipo. A metodologia de projeto de produto utilizada
nesta pesquisa divide o projeto em quatro fases: Informacional; Conceitual; Preliminar; Detalhado.
A pesquisa encontra-se na fase do Projeto Conceitual, na etapa da matriz morfológica do projeto,
que tem por objetivo estruturar e sistematizar a apresentação dos princípios de solução encontrados.
Na matriz morfológica foram atribuídos princípios de solução a cada uma das funções elementares
da estrutura funcional do produto. De forma a atender a função global, esses princípios serão, na
próxima etapa do projeto, combinados, elaborando-se modelos de princípio de solução do produto.
Espera-se que estes modelos contribuam para o desenvolvimento de equipamentos para a
acessibilidade de cadeirantes à educação profissional.
Palavras chaves: projeto de produto, acessibilidade, cadeirantes, educação profissional
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Eixo: Produção Industrial
Para realizar as atividades de projeto de produto torna-se necessário sistematizar suas diversas fases
e etapas. Em particular no nível médio de ensino profissionalizante, potencial fase de exploração de
inovação tecnológica, por lidar diretamente com aulas práticas, não existe uma metodologia
específica. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para as fases de
projeto informacional e conceitual. Para auxiliar na elaboração da metodologia proposta, a pesquisa
foi estruturada em seis momentos: i) desenvolvimento de um produto utilizando o modelo de
projeto de produto proposto por Pahl & Beitz, por ser um dos mais difundidos; ii) tabulação das
dificuldades encontradas; iii) entrevistas com pesquisadores para identificação de dificuldades na
utilização da metodologia; iv) proposição de uma metodologia específica para o ensino médio
profissionalizante; v) desenvolvimento de um produto utilizando a metodologia proposta; vi)
comparação das dificuldades encontradas entre as metodologias utilizadas em i e v. Este artigo
apresenta os resultados parciais das dificuldades encontradas na utilização da metodologia atual
para algumas etapas do projeto informacional. Ao final do projeto pretende-se disponibilizar uma
ferramenta para fomentar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico no IF-SC, visando
ampliar a participação de alunos dos cursos técnicos profissionalizantes nestas atividades.
Palavras chaves: desenvolvimento de produto, projeto de produto, educação profissional

RECURSOS NATURAIS
INTERAÇÃO DA CULTURA DA ALFACE (Lactuca sativa L.)
CONSORCIADA COM SALSA (Petroselinum sativum L.), CEBOLINHA
(Allium fistolosum L.) E RABANETE (Raphanus sativus L.)

Eixo temático: Recursos naturais
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RESUMO
O processo alelopático consiste em uma planta produzir substâncias que vão evitar o crescimento de
outras, ou então oferecer substâncias para o maior desenvolvimento de algumas espécies. Alé disso,
algumas plantas afastam ou inibem a ação de insetos. O trabalho de pesquisa desenvolvido na Horta
do Instituto Federal Catarinense - Campus Araquari teve como finalidade observar os efeitos
alelopáticos na cultura da alface, rabanete, salsa e cebolinha. Para a realização do trabalho foram
construídos dezesseis canteiros, os quais foram divididos em 04 blocos completamente
casualizados, cada qual com 04 tratamentos. Os tratamentos eram: T1 – cultivo da alface; T2 –
alface + rabanete; T3 – alface + cebolinha e T4 – alface + salsinha. Foram utilizadas em todo
trabalho 160 mudas de alface, 32 de salsinha, 32 de rabanete e 32 de cebolinha. Após 30 dias de
cultivo, as hortaliças foram colhidas e pesadas, obtendo-se o peso fresco total, peso fresco do
sistema radicular e peso fresco da parte aérea. Os dados foram tabulados e analisados por análise de
variância (ANOVA), com nível de significância de 5%, sendo utilizado Duncan como teste de
separação de médias. Não foram observadas as diferenças esperadas para os tratamentos, ocorrendo
resultados controversos, explicados por falhas metodológicas e condições adversas para a realização
do experimento.
Palavras-chave: alelopatia, plantas companheiras, plantas antagonistas, hortaliças.

ESCOLHA DA SOLUÇÃO IDEAL DO VINAGRE DE BANANA PARA
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RESUMO
Determinar qual a solução com base de vinagre de banana é a mais eficiente para captura inicial e
final do inseto adulto da mosca das frutas é o principal objetivo desta pesquisa. Para a coleta de
dados deste trabalho foram usadas armadilhas adaptadas tipo pet contendo diferentes soluções com
base de vinagre de banana. Os tratamentos utilizados foram os seguintes: solução de vinagre de
banana a 10%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%. Primeiramente foi anotado o índice de captura inicial
24, 48 e 72 horas após a instalação das armadilhas a campo. O objetivo deste primeiro dado foi
avaliar qual tratamento realizou uma captura mais rápida do inseto. Para obtermos o número total de
moscas capturadas em cada tratamento adotou-se o seguinte procedimento: contagem do número
total de moscas em cada armadilha a cada sete dias, sendo que após a contagem as soluções foram
renovadas e as armadilhas repostas a campo. O objetivo deste segundo dado é avaliar qual
tratamento foi o mais eficiente na coleta total do inseto. Os dados foram anotados em planilhas
específicas para análise. Após a adoção dos procedimentos acima citados chegou-se à conclusão que
a solução com base de vinagre de banana a 20% foi a mais eficiente para a captura total da mosca
das frutas, já que representou 32,48% do total de insetos capturados. Na captura inicial os melhores
resultados foram obtidos com as soluções a 10% e a 20%, apresentando resultados semelhantes de
24,63% dos insetos capturados.
Palavras-chaves: Anastrepha fraterculus, Mosca das frutas, Vinagre de banana.
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RESUMO
O tratamento natural de águas cinza consiste num processo que identifica e pesquisa o tratamento
de águas cinza (água de saída do tanque e máquina de lavar roupas) com zonas de raízes em leito
fixo. O objetivo do trabalho foi analisar as amostras das águas (saída e entrada dos filtros), em uma
montagem de pequenos filtros de águas cinza da residência 04 do IFC-Campus Rio do Sul. Foram
construídos dois filtros ligados à caixa de saída da água cinza da residência, constituindo-se um
reservatório aeróbico misto (areia, terra, brita e telhas), contendo uma variável, plantas de Taboa
(Typhia spp.) e Lírio-do-brejo (Hedychium coronarium). Foi utilizado um filtro para cada espécie e,
assim, pretendeu-se estabelecer uma comparação do processo de filtragem. As análises físicoquímicas e microbiológicas realizadas foram: DBO, DQO, fósforo total, coliformes totais, pH e
nitrogênio amoniacal. As análises mostraram que a Taboa apresenta maior eficiência na remoção
dos resíduos. Em geral as plantas se adaptaram assimilando a matéria orgânica e os nutrientes,
proporcionando a simbiose entre planta e microorganismos. Portanto, quanto maior o tempo de
adaptação, melhores são os resultados na remoção dos resíduos indesejáveis.
Palavras-chave: wethands, águas cinza, zona de raízes, tratamento de água.

ANÁLISE DA ENZIMA GLUTAMINA SINTETASE EM SOJA
GENETICAMENTE MODIFICADA CULTIVADA COM HERBICIDAS
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RESUMO
A soja geneticamente modificada (GMRR), pela modificação genética do gene que codifica a
enzima EPSPS (5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintase; E.C. 2.5.1.19) tornou-se tolerante ao
herbicida glifosato, que inibe a enzima EPSPS, envolvida na via biossintética de aminoácidos
aromáticos, gerando dúvidas se este procedimento pode ou não causar impacto sobre a atividade da
enzima glutamina sintetase que ocupa posição central no metabolismo do nitrogênio nas plantas. O
objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do uso de glifosato durante o cultivo de soja, sobre a
atividade da enzima glutamina sintetase em nódulos radiculares. Nesse contexto, foram cultivados
dois genótipos de soja, BRS 244RR geneticamente modificada (GMRR) e BRS 154 não-modificada
(NM), cultivados no Centro Agropecuário da Palma da Universidade Federal de Pelotas, na safra de
2007/2008. Para o controle de plantas daninhas, foram testados tratamentos com glifosato,
imazetapir e capina. A extração da enzima glutamina sintetase (GS; EC 6.3.1.2) foi realizada pelo
método de CULLIMORE et al. (1983). Verificou-se que a aplicação do glifosato afetou
negativamente a atividade aparente da glutamina sintetase.
Palavras-chave: soja transgênica, glifosato, imazetapir, atividade enzimática.
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Maytenus ilicifolia (espinheira-santa) é uma espécie medicinal nativa do Brasil ameaçada de
extinção, com ocorrência predominantemente na Região Sul. Esta espécie apresenta propriedade
medicinal para problemas de gastrite e ulcera gástrica. O objetivo desse trabalho foi avaliar a
estatura de planta e o diâmetro a base do caule, pois a espinheira-santa é de crescimento lento.
Foram avaliados 13 acessos, num total de 205 plantas, do banco ativo de germoplasma da Embrapa
Clima Temperado/IF Sul-rio-grandense-Campus Visconde da Graça. O delineamento é
completamente casualizado, com número variável de repetições, sendo que cada planta é uma
repetição. A estatura de planta e o diâmetro a base do caule foram avaliados, respectivamente, com
auxílio de uma trena e de um paquímetro digital. Foi observada variabilidade para ambos caracteres,
com amplitude de 28 a 232cm para estatura de planta e 5,89 a 30,84mm para diâmetro do caule. A
menor média para estatura de planta foi identificada no acesso 129 (77cm) e o acesso 135
apresentou o maior valor para este caráter (130cm). Para o diâmetro à base do caule, a maior média
foi de 37,42mm (acesso 116) e a menor média, 11,83 mm (acesso 131).
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Resumo
O lodo é a parte sólida retirada da água bruta dos mananciais durante o processo de tratamento da
água. Na maioria das estações de tratamento de água do Brasil, estes resíduos são despejados em
corpos d’água, em desrespeito à legislação ambiental. Nesse contexto desenvolveu-se esse trabalho
com o objetivo de avaliar o potencial do uso de lodo do tratamento de água para correção de ph e
como fonte de nutrientes para o cultivo agrícola. Dessa forma foram coletadas quatro amostras de
lodo da Estação de tratamento de água do SANEP – estação Santa Bárbara (Pelotas) e submetida a
análise de pH, N, P, K, relação C/N, C, Ca e Mg conforme método utilizado por TEDESCO et al.
(1995). As amostras foram submetidas à digestão sulfúrica para determinação do N total pelo
método Kjeldhal. Para determinação de Ca procedeu-se também à digestão nítrico-perclórica nas
amostras por espectrofotometria de absorção atômica, assim como para a determinação de P por
colorimetria e de K por fotometria de chama. Verificou-se que o lodo não tem potencial para ser
utilizado como corretivo de pH no solo pois apresentou pH baixo, bem como, seu potencial como
fonte de nutrientes para cultivos agrícola é baixo devido a baixa concentração de NPK.
Palavras-chave: Nitrogênio, pH, Fosforo, Potássio, macronutrientes.
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O Brasil é o maior produtor, consumidor e exportador de palmito. Algumas das espécies de
palmeiras exploradas são, açaizeiro (Euterpe oleracea) da região Amazônica, juçara (Euterpe
edulis) encontrada na mata atlântica das regiões sul e sudeste e a pupunheira (Bactris gasipaes)
também da região Amazônica. Porém a constante extração de palmito da Juçara fez com que o
governo federal proibisse o corte dessas plantas desde 1990. Segundo a Abrapalm (Associação
brasileira dos produtores de palmito cultivado) no Brasil é derrubado milhões de palmeira por
ano sendo apenas 3% originados de áreas de manejo auto-sustentado. Com sua extração ilegal
acentuada e os próprios extratores de palmitos sem muitas alternativas de sobrevivência, foram
desenvolvidos projetos para favorecer tanto a essas pessoas, como a própria palmeira em base a
processos de exploração sustentável. Com este propósito, a alternativa de consenso foi a
produção de suco do fruto da Juçara nos moldes como é feito com o açaí na região amazônica.
Nos anos 70 o palmito-juçara predominava no mercado nacional, mais com a escassez e
proibição de sua extração muitas indústrias passaram a buscar o palmito-pupunha e palmito-açaí,
prevalecendo o do açaí. Atualmente o quadro esta mudando e a pupunheira vem ganhando
espaço pela sua rusticidade (fácil adaptação), precocidade (podendo ser cortada após 18 meses
do plantio o que na juçara leva 8 a 12 anos), perfilhamento (emite vários ramos a partir da
planta-mãe) facilitando a exploração e perpetuação da espécie. O país dispõe de pupunheiras, nas
regiões sudeste e sul onde a produção de palmito vem crescendo, sendo em São Paulo o maior
rendimento e também na região Amazônica. No Paraná a pupunheira vem apresentando boas
adaptações no litoral, pois o padrão climático, em particular em relação à umidade, se assemelha
ao da condição ambiental predominante na Amazônia (quente e úmida). A pupunheira pode ser
aproveitada totalmente, sua palmeira é empregada em paisagismo; sua raiz como vermicida; seu
tronco como madeira para construção de casas, fortificações, arcos, flechas, arpões e varas de
pescar; suas flores masculinas, depois de caírem, como tempero; suas folhas, nas coberturas para
habitações, teceduras de cestas e outros objetos; seus frutos, motivo principal do cultivo
praticado pelos índios, são comidos cozidos. Portanto para o auxílio e preservação das outras
espécies produtoras de palmito e para as melhores condições legais de vida dos extratores de
palmito é interessante consolidar o incentivo ao cultivo de pupunheira que pode dar rendimentos
significativos aos produtores que atuam na extração de palmito.
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DICROMATO DE POTÁSSIO PARA O PEIXE PHALLOCEROS
CAUDIMACULATUS (GUARU, BARRIGUDINHO)
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Palavra-chave: Toxidade aguda; Peixes; Phalloceros caudimaculatus; Dicromato de Potássio;
Os peixes da espécie Phalloceros caudimaculatus são encontrados em pequenos córregos
urbanos, especialmente na Cidade de Pelotas/RS, locais que geralmente, recebem contaminantes a
partir de efluentes. Por sobreviverem nestas condições estes peixes podem ser ótimos bioindicadores. O presente estudo tem como objetivo realizar o ensaio de toxicidade aguda para
determinar o valor da CL50 96h de Dicromato de Potássio (K 2Cr2O7) para esta espécie de peixe,
visando a sua utilização como bio-indicador de contaminação ambiental. Desta forma, para a
realização deste ensaio, foram selecionados 5 grupos de 8 exemplares destes peixes e
acondicionados em recipientes plásticos com 4 litros de água desclorificada, com dureza e pH
adequados ao experimento por 24h para adaptação. Após este período foi acrescido o analito nas
seguintes concentrações: 50, 100, 150, 200 e 300 mg/L, este ensaio foi realizado em triplicata. A
análise estatística foi avaliada de acordo com "Método Behrens-Karber" pelo uso da fórmula
(Klassen, 1991). O resultado obtido da CL50 96h para o peixe em questão foi de 162,5 mg/l. Os
procedimentos de controle de parâmetros, tais como medida de pH, condutividade, oxigênio
dissolvido, temperatura e dureza foram realizados diariamente. As mudanças comportamentais
observadas em peixes foram o nado desequilíbrado, próximo à superfície e batimento opercular
elevado.

OCORRÊNCIA DE COCHONILHAS EM MAYTENUS ILICIFOLIA
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Eixo: Recursos Naturais

Maytenus ilicifolia (espinheira-santa) é uma espécie medicinal nativa do Brasil com ocorrência
predominantemente na Região Sul, sendo indicada para o tratamento de gastrite e úlcera gástrica. O
alto valor medicinal da espécie tem levado a uma intensa ação antrópica nas populações naturais,
ocasionando erosão genética. Este trabalho teve por objetivo identificar pragas que ocorrem em
espinheira-santa e avaliar a incidência nos acessos de Maytenus ilicifolia do banco ativo de
germoplasma da Embrapa Clima Temperado/IF Sul-rio-grandense/Campus Pelotas-Visconde da
Graça. Foram feitas duas avaliações, com intervalo de dez dias, em 13 acessos, num total de 205
plantas. As pragas foram encaminhadas ao laboratório de fitossanidade do Campus Visconde da
Graça para identificação. Duas espécies de cochonilha, Ceroplastes. sp e Saissetia oleae, foram
identificadas, sendo que a segunda ocorreu em apenas uma planta, do acesso 136. Nas duas
avaliações, o acesso que apresentou maior incidência de Ceroplastes. sp foi o 122 e os acessos
118,127 e 131 não apresentaram nenhuma incidência de pragas.
Palavras Chave: espinheira-santa, Ceroplastes.sp, Saissetia oleae, fitossanidade.
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Esse projeto tem como finalidade a elaboração de uma coleção zoológica para o IFPR/Paranaguá,
com o objetivo de promover a integração do conhecimento teórico, aplicado em sala de aula, e o
conhecimento prático, através da coleta, armazenagem, identificação e montagem de exposições
pelos alunos. A prioridade da coleção é voltada para a aquisição de organismos da fauna endêmica
do Litoral do Paraná, com relevância econômica, científica ou ecológica. A obtenção dos espécimes
é feita tanto por meio de doações quanto através da coleta de material descartado pela pesca
artesanal. Após coletados e devidamente armazenados, os organismos são identificados e
organizados pelos alunos e organizados. A partir da coleção são elaboradas exposições, eventos de
Educação Ambiental e materiais de divulgação, voltados para a formação tanto da comunidade
acadêmica quanto da comunidade local. Sendo assim, este projeto, além de tornar mais efetivo o
ensino das disciplinas ligadas a zoologia, possibilita também a transmissão ao público-alvo de
informações sobre a diversidade de espécies e sua relação com processos ecológicos existentes nos
biomas terrestres e aquáticos do litoral paranaense, além de fomentar a empatia e a valorização da
biodiversidade local pela sociedade, contribuindo assim com a Educação ambiental, tão necessária
na nossa atual sociedade.
Palavras chaves: coleção zoológica, educação ambiental, Litoral do Paraná

BIODIESEL A PARTIR DE MICROALGAS, UMA IDEIA QUE DEU CERTO
Marcelo José Cardozo Caldeira - Aluno IFPR - Campus Curitiba
marcelorestoffe@hotmail.com
Eixo: Recursos Naturais
RESUMO:
Com o aumento do preço do petróleo, cresce em todo o mundo o interesse pelos biocombustíveis.
No que se refere ao biodiesel, há também grandes expectativas, já que pode ser obtido de fontes
renováveis e pode reduzir em cerca de 80% as emissões de gás carbônico e em 90% as emissões de
fumaça, além de praticamente eliminar as emissões de enxofre.
Microalgas são algas unicelulares com grande capacidade de fotossíntese e de crescimento rápido
devido a sua estrutura simples. Elas vêm sendo alvo de uma série de pesquisas realizadas por
instituições e empresas do setor de energia em vista de seu elevado potencial como matéria-prima
para a produção de biodiesel. Em testes de laboratório, a produtividade das microalgas supera, em
certos casos, em até dez vezes a produtividade dos grãos de oleaginosas como o dendê, a mamona e
a soja. A cultura de microalgas conta ainda com outros aspectos positivos:
(4) apresenta elevada absorção de gás carbônico, contribuindo para a redução desse gás de
efeito estufa na atmosfera e consequentemente rendendo dividendos no mercado de créditos
de carbono;
(5) não depende de solo fértil, podendo ser realizada sobre áreas secas;
(6) requer menos água para a manutenção, quando comparada à irrigação de lavouras;
(7) não ocupa terras que poderiam ser utilizadas para a agricultura de alimentos, evitando assim
a polêmica envolvendo as oleaginosas, cuja ocupação de extensas áreas para cultivo
supostamente contribuiria para reduzir a produção mundial de alimentos.
O seu cultivo pode ser feito em:
• sistema aberto – piscinas de pouca profundidade.
• sistema fechado – fotobiorreatores: máquinas que permitem a produção continua de algas
num sistema de tubagens transparentes ou em “mangas”.
A alimentação das algas é um fator importante, ela consiste em CO2, mais um nutriente consoante a
espécie, água (salgada ou doce), calor e luz.
Outro fator relevante é a colheita das algas “maduras”, existindo vários métodos por centrífugas,
filtragem ou floculação. Uma vez que as algas são colhidas, os lipídios, ou óleos, são extraídos das
paredes das células das algas, existindo três procedimentos: prensagem (até 75% do óleo pode ser
extraído); método com solvente hexano (até 95% do óleo pode ser extraído) e método de fluidos
supercríticos (extrai até 100% do óleo). Sendo que o primeiro é mais simples e popular e o último
mais caro e, portanto, menos popular.
Uma vez extraído o óleo, este é transformado em biodiesel através do processo designado por
transesterificação, onde o óleo das microalgas em conjunto com um álcool (metanol ou etanol) e na
presença de um catalisador (geralmente uma base) são convertidos em ácidos graxos e, finalmente,
em ésteres (biodiesel), tendo como subproduto o glicerol (glicerina).
Com base no que foi apresentado, percebe-se que o sol, abundante durante a maior parte do ano, e a
experiência na produção de biocombustíveis faz do Brasil um palco por excelência da corrida
mundial pelo óleo das microalgas.
Palavras-chave: Biodiesel – Biocombustível – Microalgas.

O QUE PENSAM OS PESCADORES DOS MUNICÍPIOS DE ITAJAÍ E
NAVEGANTES A RESPEITO DA PESCA DE ARRASTO
Ana Keila Soares, aluna do Instituto Federal Catarinense Campus- Camboriú,
anakeila_soares@hotmail.com; Isabela Caroline dos Santos, aluna do Instituto Federal Catarinense
Campus- Camboriú, isabela_navega@hotmail.com. Recursos naturais.
RESUMO
A pesca de arrasto consiste em levar ao oceano gigantescas redes de pesca com a finalidade de
capturar peixes em escala comercial. Esta atividade traz danos aos oceanos, podendo ser
irreparáveis, pois, além de capturar desordenadamente as espécies pretendidas, interferindo na
reprodução, arrasta todos os outros animais que estão pelo caminho, além de provocar a destruição
do substrato marinho. Nos municípios de Itajaí e Navegantes, ela é realizada sob fiscalização,
restringindo aos pescadores a atividade nos períodos fora de época de reprodução. Este projeto
busca investigar o que pensam os pescadores de Itajaí e Navegantes sobre a interferência dessa
pesca no ecossistema da região, verificando qual a proporção em que a pesca é realizada bem como
o nível de consciência dos pescadores sobre a devastação ambiental. Esta pesquisa é importante,
pois, ainda que o controle ambiental restrinja o período de pesca, essa medida é insuficiente devido
à destruição provocada. Trata-se de uma pesquisa exploratória. A coleta de dados foi efetuada
através de pesquisa bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas. Os dados coletados indicaram que
é fundamental a conscientização dos praticantes, pois, devem saber conciliar o lado ambiental com
o industrial, trazendo o equilíbrio, respeitando e usufruindo com consciência os recursos
disponibilizados.
Palavras-chave: Pesca de Arrasto; Meio Ambiente; Peixes.

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DA MICRO-BACIA DO ARROIO SANTA
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Tecnologia Ambiental
Resumo
A degradação do ambiente natural tem causado alterações na paisagem devido ao uso e ocupação do
solo desordenadamente, principalmente pela retirada da vegetação nativa para o avanço urbano e
rural. A inserção de novas tecnologias no meio científico proporcionou estudos de grande
magnitude, onde se destaca a quantificação da degradação do meio ambiente e suas conseqüências
nos diferentes setores agregados. O estudo será realizado na Bacia do Arroio Santa Bárbara,
localizada entre as coordenadas geográficas 31°37’52“ à 31°47’16” S e 52°20’20” à 52°27’20” W,
na porção sudoeste do município de Pelotas-RS, sendo responsável pela drenagem de uma área de
aproximadamente 83 km². Neste contexto, insere-se a realização deste estudo o mapeamento das
áreas de interferência antrópica no Arroio Santa Barbara em dois períodos distintos, com o auxilio
dos Sistemas de Informações Geográficas e do Sensoriamento Remoto, para identificação das áreas
sensíveis ao avanço urbano e rural sobre as áreas naturais de preservação utilizado o software
SPRING desenvolvido pelo INPE. Acredita-se que a degradação nesta região tende a provocar
alterações no que diz respeito à preservação do solo, da água e do ambiente natural.
Palavras-chave: Geoprocessamento, Impacto Ambiental, Recursos Hídricos.
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RESUMO
Este projeto teve início há dois anos, com a pesquisa sobre qual espécie se adaptaria melhor em um
viveiro para produzir mudas para restauração da restinga. Chegou-se a conclusão que essa espécie
era a Blutaparon Portulacoides. Assim, passou-se a pesquisar a melhor forma de produzir mudas da
espécie, para a recuperação de áreas degradadas. A parte de extensão do projeto teve início no ano
de 2009 na escola Giovania de Almeida no bairro Estaleirinho – Balneário Camboriú. Sendo assim
o principal objetivo desta etapa é ensinar a população escolar a cultivar a espécie, para que
entendam sua importância na recuperação da restinga. O projeto envolve alunos de oitavo e nono
ano, formando assim o grupo de monitoria, treinado para fazer o monitoramento do crescimento das
plantas no viveiro. Primeiramente selecionou-se a área para a coleta das plantas para a produção no
viveiro, que foi construído na escola. Foi monitorado semanalmente o crescimento das mudas.
Então, selecionou-se uma área degradada, que fosse de fácil acesso para os alunos e próximo à
escola, para o transplante das mudas. Após 45 dias no viveiro, as mudas foram transplantadas.
Encontramos alguns problemas no decorrer das atividades, como dificuldade de deslocamento até a
área por falta de tempo na grade curricular e desinteresse de alguns alunos no monitoramento.
Palavras chave: Blutaparon portulacoides, restinga, restauração, educação ambiental.
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Linha temática: Recursos Naturais
A retenção de água no solo é uma importante propriedade hídrica relacionada ao fluxo de água no
solo, transporte de solutos e poluentes, trafegabilidade, irrigação, produção das culturas, potencial
de emissão de gases pelos solos, entre outros (RAJKAI et al., 2004). No entanto, as medidas dos
parâmetros de retenção de água no solo demandam tempo considerável e são onerosos, necessitando
de equipamentos e mão de obra especializada (BOUMA, 1989). O objetivo desse trabalho foi
aplicar ferramentas estatísticas e matemáticas para relacionar a retenção de água no solo no
potencial correspondente à capacidade de campo com outros atributos do solo de mais fácil
determinação. Utilizou-se um banco de dados dos solos de terras baixas do RS, com resultados de
variáveis físicas, químicas e hídricas, e, a partir de análise estatística descritiva e de testes de
correlação, estabeleceu-se uma primeira aproximação, através da ferramenta stepwise, de uma
função de regressão para estimativa do conteúdo de água no solo ao potencial de 10 kPa. As
variáveis utilizadas no modelo foram o teor de areia e a densidade do solo. A regressão apresentou
coeficiente de determinação r2 igual a 70,7 e erro médio de -0,0002 g.g-1 na estimativa da umidade
gravimétrica do solo.
Palavras-chave: água no solo; regressão; propriedades hidráulicas.
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Linha temática: Recursos Naturais
O conhecimento da capacidade de troca de cátions (CTC) é importante para a caracterização do
solo, para a interpretação dos teores de potássio no solo e para orientar o manejo da adubação
(CQFS-RS/SC, 2004). O objetivo desse trabalho foi o de interpretar os valores da CTC pH7,0 medidas
em amostras de 23 solos de várzea coletadas na profundidade de 0-0,10m em 13 municípios da
região sul do RS, conforme as faixas adotadas no Manual de Adubação e de Calagem do RS e SC
(CQFS-RS/SC, 2004). Foram determinados no Laboratório de Solos da FAEM/UFPEL os teores de
Ca2+, Mg2+, K+, Na+ e (H+ + Al3+) nas amostras de solos. A CTC foi calculada e os resultados foram
comparados com as faixas apresentadas no Manual de Adubação. Os valores da CTC pH7,0 variaram
entre 16,39cmolc.dm-3 e 49,46cmolc.dm-3, e, portanto, enquadraram-se na faixa de solos com nível
de CTCpH7,0 Alto. A saturação por bases da CTC pH7,0 variou entre 5,3% e 60,7%, apresentando 4
solos no nível de saturação por bases Baixo e 19 solos no nível Muito baixo. A saturação da CTC
por alumínio variou entre 0,00% e 70,41%, apresentando 8 solos no nível Baixo, 6 no nível Médio e
9 no nível Alto.
Palavras-chave: fertilidade do solo; troca de cátions; adubação.

RENDIMENTO DE CARCAÇA DAS AVES DE CORTE NO INSTITUTO
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Resumo
A criação de frangos de corte vem evoluindo de forma significativa no Brasil. Com esta evolução,
nós, alunos do Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú, tivemos a preocupação de
descobrir qual o rendimento de carcaças das aves aqui produzidas. Com isso, visamos proporcionar
a maior disponibilidade de carne à instituição. Os dados obtidos nos abates foram analisados de
forma comparativa com a literatura, para saber a situação em que a instituição se encontra, em
termos de rendimento de carcaça. A pesagem dos frangos ocorreu em três momentos do abate. A
primeira foi realizada com os frangos vivos, na chegada ao abatedouro, assim obtivemos o peso
bruto dos animais. A segunda pesagem ocorreu após a retirada das carcaças do chiller, com isso
pudemos descobrir o peso do frango pré-resfriado. A última pesagem ocorreu quando os frangos
foram retirados da câmera de resfriamento, após o fim do rigor mortis. O projeto de pesquisa é
classificado como quantitativo, pois, pela pesagem dos frangos, os dados obtidos foram
transformados em tabelas, para comparação dos valores. A partir desta pesquisa exploratória,
baseada nas investigações das diferenças de pesos que ocorrem nos diferentes momentos do abate,
podemos avaliar as variações ocorridas em cada momento de análise.
Palavras chaves: Frango; Rendimento de Carcaça; Pesagem das Carcaças.
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Eixo ao qual se vincula o trabalho: Recursos naturais
Baseado na constante ampliação da perspectiva de preservação ambiental e da sustentabilidade
energética, para a garantia de bem estar e do desenvolvimento de uma sociedade sustentável,
mostra-se indispensável e essencial ensinar o jovem a pensar e atuar nesse contexto. Dessa forma, a
pesquisa em desenvolvimento objetiva projetar e montar um protótipo de embarcação com
propulsão a energia solar, com utilização de um motor elétrico alimentado por um sistema solar
fotovoltaico. O dimensionamento do sistema solar fotovoltaico terá como base a série histórica dos
dados de radiação solar disponibilizados pela Embrapa Clima Temperado. Através de testes de
desempenho se buscará determinar a melhor relação entre a velocidade de navegação e a autonomia
da embarcação. Uma vez testada à embarcação, a qual utiliza um casco de embarcação do tipo
catamarã o qual tem uma pequena área de contato com a água e grande estabilidade, esta
possibilitará o desenvolvimento de atividades de pesquisas relacionadas ao ambiente náutico sob o
enfoque de sua finalidade educacional.
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RESUMO
Com o aumento da população cresce também a degradação do meio ambiente. Este projeto visa
verificar a percepção do produtor rural das comunidades do Braço e dos Macacos de Camboriú –SC
em relação ao meio ambiente; averiguar a percepção dos produtores quanto a mata ciliar, o descarte
de embalagens de agrotóxicos e destinação de dejetos humanos. Pretende-se, ainda averiguar o
perfil sócio-econômico dos produtores e observar se há auxilio governamental em questões
relacionadas ao ambiente. Este projeto é caracterizado como exploratório. A coleta de dados foi
realizada através de entrevistas estruturadas e a análise de dados utilizou abordagem quantitativa.
Concluiu-se, entre outros dados que, 75% das propriedades possuem mata ciliar. 42% dos
produtores não vêem necessidade de estabelecer mata ciliar. 61% dos produtores realizam lavagem
simples nas embalagens de agrotóxicos, nenhum produtor realiza a tríplice lavagem, 42% não vêem
necessidade do descarte correto às embalagens de agrotóxicos. Em todas as propriedades a
destinação de dejetos humanos é realizada através de fossa séptica simples. Apesar da maioria dos
produtores praticarem atitudes conservacionistas, existem aqueles que não o fazem. É importante
que sejam realizados programas de educação ambiental, para que os produtores tomem consciência
da importância de preservar o meio ambiente.
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Determinar qual solução com base de vinagre de banana é mais eficiente para captura inicial e final
da mosca das frutas é o principal objetivo desta pesquisa. Para a coleta de dados, foram usadas
armadilhas adaptadas tipo pet contendo diferentes soluções de vinagre de banana. Os tratamentos
utilizados foram os seguintes: solução de vinagre de banana a 10%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%.
Primeiramente, foi anotado o índice de captura inicial 24, 48 e 72 horas após a instalação das
armadilhas a campo. O objetivo deste primeiro dado foi avaliar qual tratamento realizou uma captura
mais rápida do inseto. O seguinte procedimento foi a contagem do número total de moscas em cada
armadilha a cada sete dias. O objetivo deste segundo dado é avaliar qual tratamento foi mais
eficiente na coleta total do inseto. Após a adoção dos procedimentos acima citados chegou-se à
conclusão que a solução com base de vinagre de banana a 20% foi a mais eficiente para a captura
total da mosca das frutas, representando 32,48% do total de insetos capturados. Na captura inicial os
melhores resultados foram obtidos com as soluções a 10% e a 20%, apresentando resultados
semelhantes de 24,63% dos insetos capturados.
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Esta pesquisa analisa a interação entre a preferência de raças de cães e o nível socioeconômico
populacional, além de verificar os cuidados que são dispensados aos seus cães. Caracteriza-se como
exploratória por investigar de maneira inovadora a cinocultura e por utilizar o questionário como
coletor dos dados da pesquisa. A coleta de dados foi realizada através de um questionário objetivo
com perguntas que nos esclareçam a problemática estabelecida. Foi aplicado a 50 alunos do
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, matriculados nos Cursos Técnicos Integrados
em Agropecuária, Informática e Turismo e Hospitalidade. Os resultados presentes neste artigo
foram organizados em tabelas e são apresentados em porcentagens, o que caracteriza uma análise de
dados quantitativa. Os resultados foram surpreendentes, mostrando que a maioria das pessoas
prefere cães de porte grande/gigante, como o Pastor Alemão e o São Bernardo, porém, esta região
de Santa Catarina, organiza-se em moradias pequenas, os cães que melhor se adaptam à esta
circunstância, de acordo com esta pesquisa são o Poodle e o Labrador. Notou-se também que há
grande interação entre a escolha do porte do animal e o tipo de moradia, já que caso contrário, a
convivência homem e animal seria prejudicada.
Palavras-chave: Zootecnia. Animais Domésticos. Cinocultura. Cães.

IDENTIFICAÇÃO DE CULICÍDEOS (DIPTERA: CULICIDAE) PRESENTES
NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIÚ
João André Martins, aluno pesquisador do IF Catarinense-Campus Camboriú, E-mail:
joaoandregaropaba@hotmail.com
Felipe Daniel Antunes de Matias, aluno pesquisador do IFC-Catarinense Campus Camboriú, Email: felipe_bc@hotmail.com
Maria Amélia Pellizzeti, Professora orientadora do projeto, professora do IFC-Campus Rio do Sul.
E-mail: pellizzetti@hotmail.com
Wilson José Morandi Filho, Professor co-orientador do projeto, professor do IFC- Campus
Camboriú. E-mail: wilson@ifc-camboriu.edu.br
MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
RESUMO
Os culicídeos são conhecidos como mosquitos, pernilongos, muriçocas ou carapanãs. Os adultos
são alados, possuem pernas e antenas longas e na grande maioria são hematófagos, enquanto as
fases imaturas são aquáticas. Estão disseminados por todas as regiões do globo, inclusive no círculo
polar do Norte, porém, existem determinadas espécies que habitam preferencialmente os territórios
tropicais e subtropicais. Atualmente reconhece-se a existência de cerca de 3.000 espécies de
mosquitos. Os culicídeos recebem atenção especial devido ao seu hábito hematófago, através do
qual se tornam importantes vetores de doenças como a dengue e a febre amarela. Este estudo
científico teve como objetivo principal identificar as principais espécies de culicídeos presentes no
IFC-Campus Camboriú e estabelecer uma coleção entomológica que poderá auxiliar em pesquisas
futuras. Foram coletados exemplares de mosquitos com auxílio de armadilhas do tipo Shannon e
aspiradores orais. Em seguida, os insetos foram acondicionados em potes de plástico (15x15cm),
registrando local de coleta, data e nome dos coletores, sendo posteriormente submetidos a baixa
temperatura para serem mortos. Após este procedimento realizou-se a identificação através de
chaves taxonômicas específicas e confirmadas pelo taxonomista Dr Carlos Brisola Marcondes
(UFSC). Trata-se do primeiro levantamento de culicídeos realizado neste campus e verificou-se a
presença de gêneros de culicídeos em nossa instituição, sendo eles Culex e Aedes, possíveis vetores
de dengue, malária e elefantíase.
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RESUMO
A aplicação do herbicida glifosato é o principal método utilizado para o controle de plantas
daninhas em soja geneticamente modificada (GMRR). Este estudo teve por objetivo avaliar o efeito
do uso do glifosato no controle de plantas daninhas, durante o cultivo de soja geneticamente
modificada (GMRR), resistente ao glifosato, sobre os teores de ureídeos transportados no xilema e
teores de nitratos na parte aérea da planta. O experimento foi conduzidos em campo experimental
do Centro Agropecuário da Palma da Universidade Federal de Pelotas, na safra de 2008/09, em área
de solo podzólico vermelho amarelo distrófico. Testou-se dois genótipos de soja, GMRR BRS 243
RR e não modificada BRS Cambona (como controle), ambos sem aplicação de herbicida e com
capina manual aos 28 dias após a semeadura (DAS); BRS 243 RR com aplicações de glifosato de
960, 1920 e 3840 g ia ha-1; em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. A
quantificação dos teores de ureídeos foi realizada conforme método espectrofotométrico, utilizandose alantoína como padrão. A dosagem de nitrato a partir de um extrato obtido com o tecido seco da
parte aérea da planta conforme método descrito por CATALDO et al. (1975). Verificou-se que os
teores de ureídeos e nitratos resultaram em diferença significativa entre as cultivares cambona e
243RR, porém não se verificou resposta em função das dosagens de glifosato.
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