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APRESENTAÇÃO 

 

O Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI) é o maior evento de 

pesquisa e inovação da Rede Federal de Educação Profissional. A décima primeira edição foi 

organizada pelo Instituto Federal de Alagoas e aconteceu entre os dias 06 e 09 de dezembro 

de 2016, no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió - AL, com o tema Políticas de inovação 

como estratégias de fortalecimento para a rede.  

Participaram estudantes, professores, técnicos administrativos, pesquisadores, 

empreendedores de Institutos Federais de quase todo o Brasil, além de algumas 

Universidades, atingindo um público aproximado de 3 (três) mil pessoas inscritas. Na 

organização, participaram mais de 60 servidores e mais de 30 alunos voluntários de várias 

unidades do IFAL. 

No XI CONNEPI, ocorreram diversas atividades relacionadas às pesquisas e 

inovações produzidas nos Institutos Federais. 

Na Mostra Tecnológica, foram apresentados 40 trabalhos na forma de protótipo, 

processo ou serviço. No Desafio de Ideias, 11 equipes concorreram. Além dessas atividades, 

minicursos, palestras e seminários aconteceram simultaneamente. 

O evento recebeu 4.490 artigos científicos, dos quais 2.074 foram aprovados para 

publicação nos anais. Foram selecionados textos de todas as grandes áreas do conhecimento: 

Engenharias (364 artigos), Ciências Agrárias (356 artigos), Ciências Humanas (330 artigos), 

Ciências Exatas e da Terra (248 artigos), Multidisciplinar (237 artigos), Ciências Sociais 

Aplicadas (214 artigos), Ciências da Saúde (122 artigos), Ciências Biológicas (120 artigos) e 

Linguística, Letras e Artes (83 artigos). 

Dos artigos aceitos para publicação, mais de 1.500 foram apresentados nos formatos 

pôster e comunicação oral durante o evento. Considerando os custos envolvidos, isso 

representa uma grande participação da Rede Federal.  

Na avaliação e seleção dos textos, trabalharam dois diretores científicos, 50 diretores 

de modalidade e mais de 1.000 avaliadores da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica e de algumas universidades. 

Agradecemos o trabalho dos avaliadores, diretores de modalidades, membros de 

comissões, voluntários, instituições parceiras e demais envolvidos, os quais foram essenciais 

para o acontecimento e o sucesso do XI CONNEPI. 

Os anais do XI CONNEPI estão divididos em nove seções, distribuídas de acordo com 

as grandes áreas de conhecimento do CNPq. 

Parabenizamos a todos os autores com artigo publicado! 
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Paulistana–PI 
7149 

O processo de constituição de uma rede de cuidados em saúde mental no município 
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no município de Pesqueira-PE 
7167 

Pacientes vítimas de traumatismo cranioencefálico: o perfil epidemiológico na 
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Avaliação das condições higiênico-sanitárias de alimentos comercializados no 

mercado do produtor do município de Juazeiro-BA 
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Avaliação de substratos na emergência e desenvolvimento inicial de cambucá 

amarelo 
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acrescido de casca da variedade manguita 
8168 

Avaliação dos parâmetros produtivos no milho verde em diferentes lâminas de 
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população da região oeste do Rio Grande do Norte 
8306 
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processamento do queijo fabricado de maneira artesanal no município de 
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em sistema irrigado 
8375 

Características morfométricas, zootécnicas e fator de condição de guppies Poecilia 

reticulata provenientes de dois ambientes 
8385 

Caracterização biométrica de bovinos leiteiros no sertão alagoano 8393 
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8449 

Caraterização da água para irrigação dos  agricultores familiar no Município de São 

Benedito, Ceará 
8457 

Caracterização física e físico-química da polpa da manga cv. keitt integral 8467 

Caracterização físico-química da água de poços artesianos do município de 
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8761 

Desempenho agronômico de acessos de feijão-macuco (pachyrrhizus tuberosus), 

nas condições ambientais de Colorado do Oeste/RO 
8770 

Desempenho agronômico de genótipos de feijão-caupi em Vitória da Conquista, 

Bahia 
8777 

Desempenho de clones de Coffea canephora quanto a produtividade de grãos 8786 

Desempenho de cordeiros mestiços de morada nova e Santa Inês ao nascer  8793 

Desempenho do coentro adubado com flor-de-seda 8800 

Desenvolvimento da tecnologia e avaliação sensorial de doce de batata doce roxa  

(Ipomoea batata Lam) 
8809 

Desenvolvimento da tecnologia de fabricação de manteiga de garrafa com de sal e 

ervas finas  
8816 

Desenvolvimento de bala de gelatina com adição de polpa e albedo de maracujá 8822 

Desenvolvimento de biscoitos ricos em carotenoides utilizando a farinha da polpa 

de buriti (Mauritia flexuosa L.) obtida em uma comunidade extrativista de 

Caxias/MA 

8831 

Desenvolvimento de Lithothamnium sp para o semiárido irrigado: doses, frequência 

e via de aplicação em videira 
8840 

Desenvolvimento de lithothamnium sp para o semiárido irrigado: granulometria, 

doses e via de aplicação na cultura do tomate 
8848 

Desenvolvimento de massa de pizza sem glúten formulada com farinha de arroz e 

batata inglesa 
8857 

Desenvolvimento de ricota condimentada: uma alternativa de geração de renda 

familiar no sertão de Alagoas 
8866 

Desenvolvimento de sitophilus sp.  (coleoptera: curculionidae) em diferentes 

substratos 
8875 

Desenvolvimento de tecnologias de fabricação de manteigas extra saborizadas  8880 

Desenvolvimento de tipo hamburguer bovino com adição de farinha de berinjela 8888 

Desenvolvimento do híbrido do dendezeiro BRS manicoré em região de cerrado do 

Tocantins 
8893 

Desenvolvimento do rabanete (Raphanus sativus L.) irrigado com água de 

diferentes origens  
8904 

Desenvolvimento e aceitação sensorial de bolo de banana sem glúten  8911 

Desenvolvimento e aplicação de revestimento comestível à base de amido extraído 8918 



 

 

da semente de manga palmer na conservação pós-colheita de abacate geada 

Desenvolvimento e avaliação sensorial de iogurte tipo sundae sabor melancia 8928 

Desenvolvimento e caracterização de pão de coco sem glúten 8936 

Desenvolvimento e caracterização físico-química de quibe de carne de capote 

(Numida meleagris) 
8945 

Desenvolvimento inicial das mudas de goiabeira irrigadas com diferentes tipos de 

águas 
8953 

Desenvolvimento vegetativo inicial de cultivares de maracujazeiro-amarelo sob 

manejo agroecológico 
8959 

Desenvolvimento, avaliação sensorial e microbiológica de alimento instantâneo à 

base de resíduo de pescado 
8967 

Desenvolvimento, valor nutricional e acetabilidade de bolo funcional de pinha 

(Annona squamosa L.) 
8975 

Detecção de microrganismos em substratos orgânicos para produção de mudas de 

alface 
8985 

Determinação de minerais em águas naturais minerais comercializadas em 

Petrolina-PE 
8993 

Diagnóstico ambiental simplificado em um trecho do riacho pacová na comunidade 

quilombola Santa Rosa dos Pretos – MA 
9002 

Diagnóstico da olericultura do município de Conceição do Araguaia, Pará 9009 

Diagnóstico da produção agrícola no assentamento Nova Jerusalém, município de 

Maragogi-AL 
9018 

Diagnóstico da qualidade de água do açude maracajá para fins da irrigação na 

agricultura 
9028 

Diagnóstico das condições higiênico-sanitárias da estrutura física e funcional de 

cozinhas de escolas públicas municipais de Murici, Alagoas, Brasil 
9038 

Diagnóstico e orientações das boas práticas de fabricação no beneficiamento de 

castanha de caju do município de Cerro Corá/RN  
9047 

Diagnóstico econômico e ambiental na produção agropecuária: um estudo em 

laticínios de pequeno e médio porte nos Campos Gerais – PR 
9057 

Diagnóstico socioeconômico da cultura do coqueiro-anão verde em Sousa-PB 9067 

Diferentes concentrações de eugenol para anestesia de guppy poecilia reticulata em 

manejo de biometria 
9075 

Diferentes concentrações de eugenol para anestesia de juvenis de tambatinga 

colossoma macropomum x piaractus brachypomus em manejo de biometria 
9085 

Diferentes potenciais de água no solo em duas variedades de palma forrageira no 

semiárido baiano 
9095 

Diferentes potenciais osmóticos sobre o desenvolvimento do feijão arigozinho 9102 

Diferentes tipos de câmera em ambiente com iluminação artificial na aquisição de 

imagem de frutos de melão amarelo 
9111 

Dinâmica da ocupação e uso do terreno do município de Uruçuí – Piauí, Brasil 9121 

Dinâmica de p e k no solo com cultivo de videira ‘itália’ sob adubação alternativa e 

diferentes lâminas de irrigação 
9128 



 

 

Disponibilidade de potássio em solos com diferentes texturas de agricultores 

familiares do território sertão produtivo 
9138 

Divergência e seleção de cana-de-açúcar com potencial forrageiro 9147 

Divergência genética entre genótipos de milho no cerrado tocantinense  9157 

Economia solidária e desenvolvimento sustentável: um estudo nas colonias iapó e 

santa clara no município de Castro –PR 
9167 

Economia solidária: viabilidade econômica de salgados elaborados com palma 

miúda (Nopalea cochonilifera) em feiras do seridó e curimataú paraibano 
9176 

Efeito da exposição do triclorfon em juvenis de tambaqui (Colossoma 

macropomum, Curvier 1881) 
9182 

Efeito da frequência de irrigação no desenvolvimento fisiológico da palma 

forrageira gigante, do gênero opuntia 
9189 

Efeito da poda de raízes sobre a sobrevivência e o crescimento inicial de 

(Azadirachta indica A. Juss) em diferentes épocas 
9195 

Efeito da substituição de farelo de soja por caroço de algodão em dietas a base de 

silagem de milho sobre a digestibilidade e consumo alimentar de cabritos em 

confinamento 

9204 

Efeito de diferentes níveis de sais na germinação de feijão guandu (cajanus cajan), 

cultivar super-n52 
9212 

Efeito do revestimento comestível à base de amido extraído da semente da manga 

na conservação pós-colheita de goiaba 
9221 

Efeito do tempo de armazenamento e métodos para superação de dormência na 

curva de embebição de água de sementes de bandarra 
9231 

Efeito do tipo de cobertura do solo e da matéria orgânica no desenvolvimento e 

produção de rúcula (Eruca sativa L.)  
9239 

Efeito residual da adubação verde no rendimento da rúcula cultivada em sucessão à 

alface 
9248 

Efeito residual da flor-de-seda no cultivo do coentro em sucessão a cultura da alface 9254 

Efeitos do aumento da temperatura na sobrevivência e desempenho de crescimento 

de juvenis de macrobrachium amazonicum (palaemonidae) 
9263 

Eficácia da ivermectina no controle de parasitas gastrointestinais em ovinos no 

semiárido paraibano 
9273 

Eficiência da cobertura morta do solo na supressão de plantas daninhas e na 

produtividade da cana planta 
9281 

Eficiência de leguminosas, cultivadas como cobertura verde do solo, em suprimir 

plantas daninhas  
9291 

Eficiência do milheto no controle de plantas daninhas no cultivo de melancia 9300 

Eficiência do uso da água em bananeiras tipo prata sob manejo de irrigação com 

base na área foliar 
9307 

Eficiência e resposta ao uso de nitrogênio em genótipos de milho no cerrado 9316 

Elaboração de barra de cereal diet adicionada de semente de chia (Salvia hispanica 

L.) 
9326 

Elaboração de biscoitos á base da polpa de buriti (Mauritia flexuosa L) enriquecidos 9336 



 

 

com farinha de linhaça marrom (Linum usitatissimum L) como fonte de vitamina A 

Elaboração de biscoitos tipo cookies com fígado bovino liofilizado 9347 

Elaboração de cupcake à base de açaí (Euterpe oleraceae) 9356 

Elaboração de fermentado de carambola: avaliação físico-química e sensorial 9364 

Elaboração e aceitação sensorial de bebida láctea de buriti 9370 

Elaboração e análise sensorial de balas de rapadura com recheio de requeijão 

cremoso 
9379 

Elaboração e avaliação de iogurte batido e firme sabor tapioca com coco 9387 

Elaboração e avaliação sensorial de biscoito com biomassa de banana verde 

enriquecido com fibras 
9397 

Elaboração e avaliação sensorial de brigadeiro com potencial funcional 9405 

Elaboração e avaliação sensorial de pizza sem glúten 9410 

Elaboração e caracterização de sorvete adicionado de polpa e farinha da casca de 

abacaxi 
9415 

Emergência e crescimento inicial da beterraba ‘maravilha’ em função da salinidade 

e condições de preparo das sementes 
9425 

Emissões de gases do efeito estufa em sistemas agroecológicos comparativamente 

ao sistema agrícola convencional 
9434 

Empreendedorismo social: feira agroecológica de Sousa-PB 9444 

Equinocultura no município de amajari: sistema de produção, sanidade e nutrição 9452 

Estimativa da evapotranspiração de referência utilizando dados limitados para 

Maceió-AL 
9460 

Estimativa da recarga de águas subterrêneas através do modelo balseq em uma 

bacia da região semiárida de Iguatu-CE 
9468 

Estoque de carbono em solos sob diferentes usos e manejos no território sertão 

produtivo 
9476 

Estudo do desenvolvimento de atriplex nummulária cultivada em diferentes 

substratos 
9484 

Evapotranspiração de referência com dados mínimos utilizando velocidade do vento 

ajustada 
9493 

Extração enzimática do óleo da semente do maracujá (passiflora edulis) para a 

utilização na indústria de alimentos 
9502 

Fabricação e caracterização sensorial do sorvete emulsificado com proteínas do leite 9510 

Fatores de influência na migração rural no município de Codó-MA 9518 

Fatores de risco para mastite subclínica em vacas leiteiras de São Raimundo das 

Mangabeiras –MA 
9524 

Fenólicos totais e capacidade antioxidante em diferentes variedades de pimentões 

(capsicum annuum l.)  
9534 

Fitomassa e distribuição de raízes de adubos verdes cultivados em solo de tabuleiro 

costeiro, Penedo, Alagoas  
9541 

Flutuação populacional de moscas-das-frutas (diptera: tephritidae) no semiárido 

paraibano 
9550 

Formulação e avaliação físico-química e microbiológica da geleia de abacaxi 9558 



 

 

(ananascomosusl. merril) do município de Turiaçu-MA 

Fósforo remanescente em seis solos representativos do seridó paraibano 9568 

Germinabilidade de sementes de panicum maximum cv. mombaça submetida a 

diferentes tempos de contato com fertilizantes químicos 
9576 

Gestão compartilhada dos resíduos sólidos orgânicos dos pescados 9583 

Implantação de horta escolar agroecológica para aulas práticas no Ifal – campus 

Piranhas 
9591 

Incidência de doenças foliares em cana-de-açúcar 9600 

Indicadores da qualidade física do solo nas várzeas no município de Sousa, PB 9609 

Índice de estado trófico em reservatórios da bacia do alto jaguaribe, Ceará 9619 

Indução de resistência a pragas silício em cultivares de melancia 9628 

Infestação do ácaro varroa destructor em apiários da microrregião de Senhor do 

Bonfim, Bahia 
9638 

Influência da substituição da soja pelo caroço de algodão integral em níveis 

crescentes sobre desempenho e característica de carcaças de cabritos alimentados 

com silagem de milho 

9647 

Influência da temperatura de congelamento e da concentração de sulfito na 

qualidade físico-química do camarão 
9656 

Influência de microrganismos presentes em substratos orgânicos sobre a produção 

de mudas de alface 
9663 

Influência do pisoteio bovino e ovino nos atributos físicos do solo 9671 

Inoculação com rhizobium tropici em feijoeiro comum cultivado sobre diferentes 

resíduos vegetais 
9679 

Instalação alternativa para a suinocultura nos trópicos 9688 

Interação entre a qualidade da água de irrigação e salinidade do solo no vale do rio 

trussu  
9696 

Interceptação da chuva pela vegetação em área de caatinga de regeneração no 

semiárido cearense 
9705 

Itens ligados à irrigação em agricultores ribeirinhos dos municípios de Lagoa 

Grande e Santa Maria da Boa Vista, PE 
9715 

Levantamento de dados para manejo racional da irrigação em área de pequenos 

produtores rurais 
9723 

Levantamento de dipteros em cultivo de graviola (Annona muricata L.) em 

assentamento rural do município de Maragogi, Alagoas 
9731 

Levantamento de espécies florestais férteis ocorrentes no ambiente de várzea no 

município de Lábrea, Amazonas 
9740 

Levantamento de insetos em cultivos de graviola (Annona muricata L.) em 

assentamento rural do município de Maragogi, Alagoas 
9750 

Levantamento do perfil de comunidades rurais quanto a produção e assistência 

técnica no semiárido nordestino 
9758 

Levantamento florístico e análise da distribuição de espécies da caatinga numa área 

de proteção permanente (APP) 
9766 

Lixiviação de cátions em um planossolo nátrico pela aplicação de gesso agrícola e 9773 



 

 

biocarvão 

Local de preparação e comercio de churros: avaliação das condições higiênico 

sanitária do comércio de vendedor ambulante em Juazeiro-BA 
9781 

Mapeamento da precipitação máxima diária anual na bacia do rio formoso 9789 

Métodos de determinação de pesticidas em efluentes residuais: uma revisão 9798 

Métodos para avaliar a disponibilidade de potássio em solos do sudoeste amazônico 9808 

Monitoramento dos níveis séricos de progesterona e seus metabólitos fecais em 

ovelhas por enzimaimunoensaio 
9817 

O que sabem sobre o mito do uso de hormônios na produção de frangos de corte os 

estudantes do IFAM-CMZL, Manaus, AM 
9824 

O uso de plantas medicinais: uma alternativa para o controle de enfermidades 9834 

Panorama da produção de laranja no Brasil 9841 

Panorama tecnológico da pecuária leiteira no município de São Raimundo das 

Mangabeiras –MA 
9851 

Pão enriquecido com farinha de semente de abóbora   9861 

Percepção dos estudantes de agronomia sobre o uso de agrotóxicos 9868 

Perfil das instalações de produtores de suínos na microrregião da várzea no 

município de Apodi-RN 
9875 

Perfil do consumo de pescado por estudantes do instituto federal de educação, 

ciência e tecnologia do amazonas do município de Coari, AM 
9884 

Perfil dos consumidores de hortaliças nas feiras livres de Sousa- PB 9893 

Perfil dos pequenos produtores familiares no extremo norte do estado do Tocantins, 

um estudo de caso no p. a. transaraguaia 
9903 

Perfil dos produtores que cultivam palma forrageira no sudoeste do semiárido 

baiano 
9911 

Perfil socioeconômico e produtivo da comunidade quilombola alto do tamanduá 9920 

Pesquisa de mercado: restrições alimentares 9927 

Piscicultura familiar no núcleo de produção agrícola boa sorte, Araguatins - TO 9932 

Plantas alimenticias não convencionais pancs: quebrando paradigmas da 

alimentação 
9938 

Potencial alelopático de adubos verdes na germinação de sementes de plantas 

daninhas  
9945 

Potencial produtivo da urochloa brizantha cv. marandu é estimo por sensor óptico 

ativo 
9954 

Produção de biomassa de bambu irrigado e eficiência do uso da água em três 

espaçamentos de plantio 
9961 

Produção de farinha liofilizada de fígado bovino 9969 

Produção de fermentado alcoólico misto de abacaxi/umbu 9977 

Produção de melão ‘pele de sapo’ cultivado em solo tratado com plantas 

antagônicas após infestado com nematoides das galhas 
9984 

Produção de mudas de abóbora em substratos com concentrações crescentes de 

esterco bovino 
9994 

Produção de mudas de alface em substratos com concentrações crescentes de 10003 



 

 

esterco bovino 

Produção de mudas de pimenta malagueta em substratos com concentrações 

crescentes de esterco bovino 
10013 

Produção de mudas de tomate cereja com substratos alternativos 10022 

Produção de rabanete sob diferentes doses de composto orgânico 10031 

Produção de resíduos em abatedouros de frango na cidade de Codó – MA 10037 

Produção e caracterização de bebidas lácteas compolpade maracujá (Passiflora 

edulis), abacaxi (Ananas comosus) e goiaba (Psidium guajava) 
10044 

Produtividade agrícola e rendimento industrial da cana-de-açúcar em sucessão à 

adubação verde em Penedo, Alagoas 
10054 

Propriedades mecânicas e estruturais de termoplástico de amido do fruto da 

pupunheira 
10063 

Qualidade agroindustrial de variedades de cana nos ciclos de cana-planta, primeira e 

segunda rebrota 
10068 

Qualidade de frutos de pinha em função da adubação nitrogenada e potássica 10077 

Qualidade físico-química do camarão submetido a diferentes concentrações de 

sulfito e temperaturas de congelamento rápido 
10087 

Questionário de boas práticas de fabricação aplicado aos proprietários de box das 

praças de alimentação das feiras-livres de Caetité, Guanambi e Palmas de Monte 

Alto, Bahia 

10095 

Reciclagem vegetal: produção econômica e sustentável de adubo e substrato natural 10102 

Reforma agrária e sustentabilidade: impactos de 16 anos de criação do pae praialta 

piranheira na busca de agroecossistemas sustentáveis, no município de Nova 

Ipixuna, Pará. 

10110 

Relatório da produção e utilização de castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa) no 

município de Ji-Paraná-RO 
10118 

Resíduos sólidos agrícolas (rsa): um estudo de caso dos setores agropecuários no 

IFMA campus Maracanã –MA 
10124 

Eficácia da ivermectina no controle de parasitas gastrointestinais em ovinos no 

semiárido paraibano 
10131 

Resposta e eficiência ao uso do nitrogênio em genótipos de milho tropicais 10139 

Resposta produtiva da mangueira ‘tommy atkins’após três ciclos de déficit hídrico 10149 

Resultados zootécnicos da recria inicial da tambatinga colossoma macropomun x 

piaractus brachypomus em diferentes sistemas de cultivo 
10157 

Screening fitoquímico, determinação de compostos fenólicos e atividade 

antioxidante de extratos comerciais de própolis 
10167 

Segurança alimentar de produtos hortifrutigranjeiros, das feiras de Colorado do 

Oeste/RO 
10176 

Serrapilheira e decomposição dos residuos vegetais nos processos de desertificação 

no semiárido de Alagoas 
10182 

Silagens de resíduo de abacaxi com diferentes densidades de compactação: 

composição química e parâmetros da fermentação 
10192 

Similaridade e estoque de carbono das terras pretas de índio na amazônia brasileira 10200 



 

 

Sistema de produção orgânica no p. a. maringá, Araguatins - TO 10210 

Solubilização de fósforo de fertilizantes fosfatados após tratamento com diferentes 

resíduos orgânicos 
10216 

Sustentabilidade dos solos agroflorestais no IFAM campus Manaus - zona leste 10225 

Tecnologia de fabricação do iogurte integral com colágeno sabor acerola 10236 

Toxicidade aguda do herbicida glifosato para juvenis de tambaqui 10242 

Toxicidade aguda em diferentes espécies de pimentas do gênero capsicum 

utilizando o bioindicador de toxicidade artemia salina leach  
10252 

Tratamentos pré-germinativos e crescimento inicial em fava d’anta (dimorphandra 

molisbenth). 
10259 

Trichoderma spp. inibem a colonização de lasiodiplodia theobromae em folhas 

destacadas de pinheira 
10269 

Uma investigação do cn-nrcs e sua relação com as características da precipitação 10279 

Uniformidade de distribuição de água de um sistema de irrigação operado com 

energia solar fotovoltaica 
10289 

Uso de gotas secas de sangue para dosagem de progesterona em fêmeas bovinas e 

suínas 
10297 

Uso de sementes “blindadas” na formação de pastagem com brachiaria brizantha cv. 

xaraés na região amazônica no município de Colorado do Oeste- Rondônia 
10305 

Uso e dissseminação da tecnica agroecológica de compostagem, para adubação em 

hortas orgânicas dentro da escola Tobias Barreto em Oliveira dos Brejinhos-BA 
10315 

Utilização de gesso agrícola na recuperação de solos afetados por sais 10322 

Vantagem competitiva da inovação tecnológica no setor do agronegócio brasileiro 10330 

Variabilidade espacial da condutividade elétrica dos reservatórios da bacia do alto 

jaguaribe, Ceará 
10336 

Variabilidade espacial da disponibilidade de matéria seca da urochloa brizantha cv. 

marandu 
10344 

Viabilidade do uso de práticas culturais na recuperação de frutíferas em Ariquemes-

RO 
10353 

Viabilidade econômica da acerola (malpighia sp) produzida em quintais urbanos em 

Picuí – Paraíba 
10361 

 

SEÇÃO VI: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

 

10368 

A acessibilidade nas instituições de ensino: o papel do ifba, campus vitória da 

conquista, no atendimento à legislação vigente 
10369 

A adoção homoafetiva na visão do direito  10376 

A atividade publicitária em Manaus: dificuldades e semelhanças com outros 

mercados 
10383 

A cidade de Oeiras/PI e seu patrimônio cultural e religioso: um percurso afetivo sob 

o olhar da comunidade receptora 
10391 

A constituição brasileira e o direito à educação: o contexto das comunidades rurais 

de Planalto-BA 
10401 



 

 

A desinformatização dos empreendimentos hoteleiros no munícipio de Canindé-CE 10407 

A escola e o relacionamento homoafetivo 10416 

A expansão canavieira em Goiás 10421 

A formalização da pequena empresa sob a ótica do empreendedor 10430 

A gestão de visitantes como proposta para um atrativo turístico da cidade de 

Natal/RN –parque da cidade Dom Nivaldo Monte 
10440 

A importância da constituição de uma agenda de uma política pública de 

monitoramento e avaliação de desempenho organizacional 
10448 

A importância da formação do preço de vendas e sua relação com a lucratividade: 

um estudo sobre as bordadeiras da namoradinha do sertão–São João dos Patos/MA 
10456 

A importância da rede de proteção e defesa do consumidor: o caso da vigilância 

sanitária e do procon/SE 
10466 

A importância dos eventos na hotelaria: um estudo nos hotéis de São Luís-MA 10475 

A influência do consumidor infantil no processo de decisão de compra da família 10485 

A influência dos professores com experiência profissional exterior ao magistério 

superior na intenção empreendedora de estudantes de administração 
10494 

A inserção do empoderamento feminino nos comerciais de cerveja por meio da 

radionovela publicitária "a destemida do velho oeste" 
10504 

A interferência da arborização no mobiliário urbano de cinco praças públicas de 

Cajazeiras – PB 
10512 
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Os desafios da pesquisa etnográfica indígena: relatos de uma experiência 14427 

Os enclaves dos ventos no Rio Grande do Norte 14436 

Os motivos que influenciam as escolhas e não-escolhas para a carreira docente em 

química 
14445 

Parasitoses intestinais: promoção de saberes através de uma atividade lúdica 14453 

Parques eólicos e impactos ambientais: um estudo sobre o assentamento zumbi em 

Rio do Fogo/RN 
14463 

Patrimônio cultural de Santa Rita: conhecimento e valorização 14472 

Patrimônio material e imaterial de lagarto: a construção da identidade cultural 14480 

Percepção ambiental de riscos de populações residentes em áreas de vulnerabilidade 

(em faixas de segurança de linhas de transmissão de energia) nos municípios de São 

João e Angelim-PE 

14486 

Percepção e ocupação dos bairros de Santana do Ipanema AL para fins de 

delimitação 
14495 

Percepções sobre a conservação patrimonial e ambiental do centro histórico em São 14504 



 

 

Luís – MA 

Perfil dos alunos matriculados nos cursos técnicos na modalidade a distância do 

Instituto Federal do Acre/campus Cruzeiro do Sul 
14514 

Perfil dos ingressantes da terceira turma do curso de licenciatura em ciências 

biológicas, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 
14522 

Pesquisas orais para observar impactos socioeconômicos em busca do resgate 

histórico de Murici a partir da enchente de 2010: conscientizando a polulação do 

município acerca do caso 

14532 

Pibid e formação continuada: uma perspectiva para os professores supervisores do 

subprojeto de biologia Macau/RN 
14542 

Planejamento e gestão: (re) pensando o papel dos planos diretores urbanos 14550 

Planos de aula para o ensino de ciências: uma análise das atividades disponíveis na 

plataforma o portal do professor 
14560 

Por um novo paradigma: uma proposta de discussão acerca da divisão dos 

conteúdos da geografia escolar 
14566 

Prática lúdica para o ensino de ciências no fundamental II 14574 

Prática pedagógica utilizando a tecnologia: um estudo de caso sobre configuração 

de texto, no centro de estudos supletivos prof. Paulo Melo, com alunos da 1ª etapa, 

educação de jovens e adultos (EJA), ensino médio 

14584 

Práticas culturais alternativas em Lagarto (2006-2015)  14594 

Práticas pedagógicas na educação integral: introdução à uma análise crítica 14604 

Práticas pedagógicas que otimizam o trabalho docente no instituto federal de 

educação ciência e tecnologia do estado do Piauí – IFPI, campus Paulistana 
14615 

Presença indígena e a educação étnico-racial 14623 

Processo ensino aprendizagem pelo viés do currículo integrado e a formação para a 

cidadania 
14633 

Processo histórico de formação e ocupação de risco no sub bairro serrinha do bairro 

santa luzia em Batalha-Alagoas 
14640 

Produção de material didático-pedagógico para o ensino contextualizado da 

disciplina de geografia 
14650 

Proecam-eja como alternativa na educação de jovens e adultos do campo no 

munícipio de Machadinho D'oeste – RO 
14660 

Programa institucional de bolsa de iniciação à docência (Pibid): formando 

professores pesquisadores no ensino de química 
14670 

Programa pró-equidade de gênero e raça: possibilidades e desafios no Instituto 

Federal de Alagoas 
14680 

Projeto um computador por aluno – um estudo sobre a implantação e as vantagens 

desse projeto para o processo de ensino aprendizagem na escola estadual girassol de 

tempo integral Frei José Maria Audrin de Porto Nacional – TO 

14690 

Propostas de atividades de ensino a partir do uso da “realidade aumentada” 14698 

Quadrinhos e sociedade: os super-heróis marvel e a propaganda ideológica 

anticomunista dos EUA (década de 1960) 
14707 

“Qual é a propriedade periódica?”: uma alternativa didática para o ensino de 14713 



 

 

conceitos no conteúdo de propriedades periódicas 

Quem é o inimigo? reflexões sobre o outro na trincheira da fronteira global 14723 

Quem eu sou? onde estou? o olhar docente sobre a educação profissional e o 

currículo integrado no IFMA 
14732 

Quilabirinto da isomeria: em busca do entendimento sobre fármacos quirais 14742 

Realidade econômica e social do egresso do IFAM campus Coari 14750 

Recurso didático para ensino de química: orbitais atômicos 14758 

Reflexões iniciais das dificuldades de gerir pessoas no espaço público escolar 14764 

Reflexões sobre a docência na educação profissional 14774 

Reflexões sobre a sociologia na formação crítica de estudantes do ensino médio: 

limites e possibilidades 
14783 

Relações entre percepção e satisfação: um estudo em meios de hospedagem de 

Maragogi-AL 
14791 

Relações interpessoais na formação docente: implicações no processo de ensino e 

de aprendizagem 
14801 

Relato de experiência do estágio supervisionado na formação de professores de 

ciências biológicas 
14811 

Resgate histórico de murici a partir da enchente de 2010 14816 

Rios urbanos: elo ambiental entre salvador e a Baía de Todos os Santos – Brasil 14823 

Saberes e fazeres gastronômicos das mulheres de comunidades rurais do alto sertão 

sergipano 
14834 

Sala de aula online: contribuições discentes para autoria do material didático em 

educação a distância 
14844 

Sensibilização social na escola: ações de combate e prevenção ao mosquito aedes 

aegypti 
14853 

Site educacional “maishistória”: uma nova forma de aprendizado em história 14861 

Sobre a medicina mesopotâmica: uma análise da experiência médica dos antigos 

povos babilônico 
14869 

Sobre o dilúvio universal da cibercultura e o advento do espaço do saber: desafios 

para a formação de coletivos inteligentes 
14878 

Sociabilidade urbana e vida de bairro na bomba do Hemetério, Recife-PE 14888 

Sociedade de debates do IFRN 14897 

Soluções para inclusão digital e social: a proposta do endless e outras alternativas 14905 

Sustentabilidade ambiental: análise dessa temática no campus monteiro 14914 

Sustentabilidade e design de interiores: saberes e competências nas propostas de 

cursos em Alagoas 
14923 

Tabuleiro braille: vendo a matemática com as mãos 14933 

Teorias psicológicas de Piaget, Vygotsky e Ausubel: análise de uma prática docente 14939 

Terceirização no serviço público: um paradoxo 14948 

Território: primeiras aproximações a um conceito-chave da geografia 14958 

Trabalho artesanal e educação informal na colônia de pescadores z-9 de São José da 

Coroa Grande –PE 
14968 

Trabalho docente e as tecnologias de informação e comunicação na escola 14978 



 

 

Trabalho e mercado religioso na assembleia de deus em Palmeira dos Índios 14990 

Transposição do rio São Francisco: consequências para os moradores da vila 

Bartolomeu, município de Cajazeiras-PB 
15000 

Trilha das funções orgânicas: uma estratégia didática nas aulas de química 15009 

Um estudo acerca do nível de conhecimento quanto a poluição sonora no ambiente 

escolar com os alunos do 2º ano do curso técnico integrado de nível médio em 

controle ambiental do IFPB- campus João Pessoa  

15017 

Um estudo de caso sobre a utilização de softwares educativos no ensino de física: 

diferentes percepções de professores da rede estadual de ensino em regeneração, 

Jardim do Mulato e Angical do Piauí 

15025 

Um estudo sobre a evasão profissional técnica no curso de informática do IFPI, 

campus Parnaíba– PI  
15033 

Uma análise da obra “o pequeno príncipe” na perspectiva educacional da paidéia 

grega 
15039 

Uma análise da percepção dos jovens sobre a corrupção na sociedade brasileira 15045 

Uma proposta de ensino para o tema resíduos sólidos de mineração: elaboração e 

análise de uma sequência didática na perspectiva CTSA 
15052 

Utilização de recurso tecnológico como subsídio no ensino de anatomia vegetal 

para o ensino médio técnico integrado do IFAM 
15061 

“Valei-me São Jorge”: pobreza e agentes no sub-bairro São Jorge, Alto do Urubu, 

Batalha-AL 
15068 

Vigiar e punir, o poder das prisões na sociedade na visão de Foucault 15077 

Violência doméstica: perfil das mulheres vítimas de agressão na cidade de Teresina-

PI 
15085 

Visão e participação de alunos do ensino médio nas atividades de educação 

ambiental em uma escola estadual de Gurupi – TO 
15094 

Visita técnica no processo de ensino-aprendizagem: uma experiência 

interdisciplinar no IFRO –campus Vilhena 
15103 

 

SEÇÃO VIII: LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 

 

15110 

A aquisição de línguas adicionais através de recursos multimodais: o audiovisual 

como mediador da aprendizagem 
15111 

A arte da palhaçaria no IFBA: o espetáculo infantil “zerando o zika” 15120 

A arte do lixo: uma experiência com produção artística por meio do lixo eletrônico 

com discentes do IFAM campus Itacoatiara/AM 
15129 

A cronística mexicana na pós-modernidade em tiempo transcurrido: crónicas 

imaginarias, de Juan Villoro 
15135 

A didática da literatura imaginária: uma análise a partir de C.S. Lewis 15148 

A influência e as contribuições da cultura nas aulas de língua inglesa: um estudo de 

caso da experiência no IFBA, campus de Salvador 
15156 

A paisagem na poética de Lidiane Nunes 15166 

A prática da leitura na perspectiva dos sujeitos do curso técnico em agronegócio 15174 



 

 

integrado ao ensino médio do IFTO/campus Gurupi 

A realidade educacional da modalidade de ensino do campo no interior do 

município de Arapiraca/AL 
15183 

A relação interpessoal em sala de aula: proximidade ou afastamento? 15193 

A representação feminina em a megera domada: entre a misoginia e a sátira 15203 

A representação feminina no gênero piada 15213 

A webquest como interface pedagógica no processo de formação do professor de 

língua inglesa 
15223 

Arte com pedras: diversificando o ensino de artes em uma escola rural do município 

de São Bento do Tocantins 
15231 

As expressões idiomáticas do inglês e a teoria da metáfora conceitual: contribuições 

teóricas 
15237 

Caracterização dos metaplasmos presentes nas produções textuais escritas de alunos 

do 4º ano do ensino técnico integrado ao médio do IFPI campus Piripiri 
15246 

Cordel para lord e lady ver: abordagem da relação cultural global e local no ensino 

da língua inglesa 
15254 

Corpo e sensorialidade na poesia de Sandro Ornellas 15264 

Cultura brasileira: a evidência do jeitinho brasileiro de ser em Lima Barreto, Tarsila 

do Amaral e Ariano Suassuna 
15272 

Dançando para educar: dialogando com a escola, a comunidade e o corpo 15281 

Diálogos intertextuais entre as obras “auto da barca do inferno”, de Gil Vicente, e 

“o auto da compadecida”, de Ariano Suassuna 
15291 

Dicionário eletrônico 15300 

Do young learners need context to learn english? uma intervenção pedagógica para 

ensinar inglês para crianças 
15306 

Entre o conto e as ferramentas educacionais: o desafio das redes sociais na sala de 

aula 
15316 

Espaço urbano e identitário na poesia de Damário da Cruz 15325 

Espanglish: um exemplo de inovação no ensino de línguas estrangeiras 15333 

Estudo sociocognitivo da recategorização nas charges 15342 

Formação do indivíduo em romances do ciclo da cana de açúcar de José Lins do 

Rego 
15351 

Fronteiras, deslocamentos e identidade: o jogo da semelhança e da diferença em 

“dois irmãos”, de Milton Hatoum 
15357 

Grupo de estudos e práticas artísticas teatrais (GEPAT) - “pessoas” do IFMA-

campus Zé Doca: história, sujeitos e produção artística no período de 2012 a 2014 
15365 

Identidade linguístico-cultural: o ensino da língua espanhola em um contexto 

multilíngue para os alunos indígenas 
15375 

Imagem identitária: do real aos estereótipos nordestinos 15381 

Impactos do colonialismo na construção de identidades: reflexões a partir de 

“hibisco roxo”, de chimamanda ngozi adichie 
15388 

Inglês se aprende na escola pública - uma proposta de introdução da língua inglesa 

no ensino fundamental i à luz dos multiletramentos 
15397 



 

 

Intervalo musical: a interdisciplinaridade em atividade extra classe 15407 

Jangada multicultural: elementos modernistas na canção “pela internet”, de Gilberto 

Gil 
15413 

Jornal escolar do IFAC - campus Cruzeiro do Sul/AC 15422 

Leitura em videogames na língua inglesa: da formulação de hipóteses à 

experimentação 
15428 

Letramento linguístico e matemático: impactos no rendimento escolar da educação 

básica 
15436 

Light painting: a arte de pintar com a luz 15443 

Literatura hispano-americana na formação cidadã 15451 

Mapeamento da oferta do ensino de inglês nos Institutos Federais 15461 

Multiletramentos e m-learning no processo de ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa 
15467 

Nacionalismos em evidência: diálogos entre os modernismos de Mário de Andrade 

e Fernando Pessoa 
15477 

No livro didático de língua portuguesa, marcas da identidade nacional e identidade 

cultural brasileira 
15487 

O aluno monitor: os desafios de constituir sujeitos ativos na sala de aula de língua 

portuguesa 
15496 

O aluno surdo e o discurso da inclusão escolar 15502 

O arbítrio criativo na contemporaneidade: a obtenção da liberdade expressiva deste 

artista 
15510 

O cordel e o teatro de bonecos pela educação ambiental em sala de aula 15520 

O desenho de observação como ferramenta de apreensão do real: uma experiência 

extensionista em Coruripe, Alagoas 
15528 

O Discurso colonizador na obra “terra papagalli”, de José Roberto Torero e Marcus 

Aurelius Pimenta 
15536 

O ensino de teatro em Açailândia-MA: uma análise nas escolas do ensino médio da 

rede estadual 
15543 

O ensino-aprendizagem de inglês instrumental no ensino superior do IFPI/ campus 

Picos 
15553 

O facebook como ferramenta educacional empregada em uma proposta de leitura 

literária no ensino médio 
15558 

O masculino sacro-profano na imagem fotográfica de Hector de Gregorio 15568 

O olhar literário à cidade de Teresina em H. Dobal e Paulo Machado 15578 

O papel do livro didático de inglês no desenvolvimento da autonomia do aprendiz 15587 

O papel do professor na interação verbal em uma sala de aula virtual 15596 

O processo de criação da apresentação “quem me estuprou?” realizado pelo gepat –

“pessoas” do IFMA-campus Zé Doca 
15605 

O sufixo -inho como elemento modalizador-discursivo 15614 

O tipo textual argumentativo na educação básica e profissional: olhares e 

perspectivas 
15623 

O uso de aplicativos em aulas de literatura inglesa: um relato de experiência 15632 



 

 

Objetificação da mulher em propagandas 15641 

Obstáculos apresentados por estudantes na produção dissertativa 15650 

Os sertões em uma abordagem interdisciplinar: dança e literatura 15657 

Percursos do silêncio no romance leite derramado, de Chico Buarque 15667 

Pibid letras e educação inclusiva: desafios e expectativas 15675 

Play with english! reflexões sobre o uso de atividades lúdicas na aprendizagem de 

língua inglesa na bacia leiteira do sertão de Alagoas 
15684 

Práticas de letramento digital e o uso doblog em aulas de língua inglesa: um relato 

de experiência 
15691 

Profissionalização ou qualidade de ensino: a busca dos alunos pelo IFPB 15698 

Projeto interdisciplinar: teatro, dança e literatura com os filhos dos acadêmicos e 

servidores do IFTO –campus Gurupi 
15708 

Refletindo sobre as condições de produção dos candidatos para o Enem 2017 15717 

Reflexões sobre as linguagens artísticas nas provas do Enem de 1998 a 2015 15727 

Reflexões sobre o ensino da língua espanhola na escola Cicero Vieria Neto – 

Pacaraima: um olhar sobre a escola na fronteira 
15736 

Teatro, literatura e pibid: uma proposta interdisciplinar e sociointeracionista para o 

ensino de arte e língua portuguesa  
15743 

Teatro, Pibid e Proemi: uma pesquisa exploratória sobre metodologias de ensino 

inovadoras e inclusivas 
15752 

Tecnologia educacional quebra cabeça oro bá: responda se for capaz 15761 

Tradição x modernidade na obra de hélio pólvora 15770 

Tradução audiovisual e o ensino de ele 15778 

Transcrição em partitura do disco “nordestino lutador” de Flávio José 15787 

Uma análise linguístico-textual no gênero cordel 15794 

Uma sequência didática para o ensino de literatura 15802 

Vozes afrodescendentes marginalizadas em Ponciá Vicêncio: a escrita ambivalente 

de Conceição Evaristo 
15808 

 

SEÇÃO IX: MULTIDISCIPLINAR 

 

15815 

A concepção de intérpretes da libras sobre a aprendizagem dos alunos surdos do 

ensino médio: entre aproximações e distanciamentos 
15816 

A construção do saber matemático na literatura de Jorge Luis Borges: análise 

combinatória 
15825 

A educação ambiental e o protagonismo juvenil: um olhar sobre os participantes do 

projeto agente jovem ambiental 
15834 

A educação inclusiva e a formação docente: um estudo de caso da escola estadual 

professora Maria de Lourdes Bezerra, do município de Macau/RN 
15843 

A extensão como atividade formativa no ensino técnico 15852 

A I feira de iniciação científica de Catu: saberes e vivências de estudantes da 

educação profissional 
15860 

A importância do estágio supervisionado no processo de formação de alunos do 15869 



 

 

ensino profissional integrado ao ensino médio do campus Paraíso do Tocantins do 

IFTO 

A importância do pibid para a formação docente: reflexões a partir do programa na 

visão de licenciandos em informática 
15878 

A inclusão da pessoa com deficiência física: um relato sobre o IFPA campus Breves 15885 

A inclusão de estudantes com deficiência visual: adaptações e erros iniciais 15894 

A influência da colonização na economia atual dos países 15903 

A inovação como política pública no Brasil 15911 

A necessidade do uso do EPI- equipamentos de proteção individual nas 

comunidades rurais da região de Sousa-PB 
15921 

A perspectiva dos índios da aldeia kanindé de aratuba sobre doces tradicionais 

indígenas 
15928 

A química e educação ambiental: uma abordagem possível 15935 

A tecnologia e seu papel no ensino como base para ampliação do conhecimento 15942 

A tecnologia à serviço da inclusão e qualidade de vida dos deficientes visuais  15950 

A teoria aprendizagem mediada de reuven feuerstein: uma proposta de método de 

ensino para os “conceitos matemáticos de razão e proporção” utilizando proporção 

áurea como ferramenta didática 

15958 

A vermicompostagem como prática de educação ambiental no parque zoobotânico 

arruda câmara (BICA), João Pessoa (PB) 
15965 

A visão docente sobre a utilização dos dispositivos móveis no processo de ensino 

aprendizagem dos alunos do ensino médio da cidade de Araguatins-TO 
15974 

Aceitação sensorial de brigadeiro funcional com batata doce (ipomea batatas l.) 15983 

Acessibilidade em educação a distância nos Institutos Federais 15990 

Agroecologia e cooperativismo: sinergia entre teoria e prática 15998 

Análise comparativa das opiniões de indivíduos com diferentes níveis de 

escolaridade a respeito da utilização de animais como cobaias em experimentos 

laboratoriais 

16008 

Análise da aplicação do software educativo “coração de ave” como ferramenta 

didática no ensino de ciências em escola pública estadual de São Luís-MA 
16014 

Análise de livros didáticos do ensino médio: conteúdo peixes 16019 

Análise descritiva preliminar da hidrogeografia do alto da bacia do rio Paraim, PI 16029 

Análise do conhecimento prévio sobre biologia celular de alunos do 1º ano do 

ensino médio da escola E.E.M. Maria Alice Ramos Gomes, Liceu de Acaraú 
16035 

Análise do desenvolvimento lógico e matemático de alunos do ensino fundamental 

II da rede pública através de computação desplugada e uso da ferramenta scratch 

2.0 

16043 

Análise do gerenciamento de resíduos sólidos industriais 16053 

Análise do perfil dos estudantes do curso de engenharia civil do IFPB – campus 

Cajazeiras: expectativa de atuação profissional 
16061 

Análise dos modelos de recuperação ecológica de áreas degradadas pela agricultura 16071 

Análise ergonômica do posto de trabalho do técnico em mineração em laboratório 

de mineração do IFBA – Jacobina 
16080 



 

 

Análise multitemporal do processo de recomposição da área de mata ciliar da micro 

bacia do igarapé d’alincourt 
16088 

Anjo da guarda: uma prática interdisciplinar no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia – campus Paraíso do Tocantins - IFTO 
16098 

Aplicação de questão sociocientífica (qsc) no ensino médio: consumo consciente x 

publicidade infantil 
16105 

Aplicativo para a detecção de resíduos solidos na superfície de rios 16114 

Aprendizagem expansiva: o ensino da administração em ambientes de co-

configuração 
16122 

As tecnologias da informação e comunicação como aliadas para o desenvolvimento 

territorial 
16132 

As tecnologias da informação e comunicação e a educação profissional: 

interlocuções possíveis 
16142 

Aspectos ambientais de três feiras itinerantes no município de São Luís-MA 16149 

Aspectos históricos e culturais do vegetarianismo: fatos, tabus e contradições 16158 

Aspectos qualitativos da arborização dos bairros da zona sul do município de 

Itacoatiara, Amazonas 
16172 

Atenção básica em saúde: um estudo de caso em Canguaretama/RN 16181 

Avaliação da comunicação na EAD no campus Palmeira dos Índios: a perspectiva 

do aluno 
16191 

Avaliação da disposição a pagar pela revitalização e preservação do rio granjeiro no 

município de Crato-CE 
16200 

Avaliação da qualidade do saneamento ambiental no município de Valença do 

Piauí/PI 
16209 

Avaliação das condições de segurança no trabalho na feira livre de jaguaribe – 

município de João Pessoa – PB 
16218 

Avaliação dos teores de aerodisperssóides, bioaerossóis e do conforto ambiental em 

uma instituição de ensino tecnológico 
16226 

Avaliação e proposta de recuperação de área degradada no município de Corrente, 

Piauí 
16236 

Avaliação higiênica sanitária em fast food localizado na cidade de Juazeiro-BA 16245 

Avaliação preliminar do saneamento básico nos bairros centro, Santo Antônio e 

Nossa Senhora de Fátima em Ouricuri-PE 
16254 

Avaliação sistêmica dos impactos sociais da produção de soja para biocombustíveis 

na região central do estado do Tocantins 
16262 

Avaliação teórica da aplicabilidade da metodologia lopa fatores humanos em uma 

fábrica de biscoitos em Simões Filho-BA 
16273 

Avaliar o grau de conhecimento em relação à educação ambiental dos alunos do 

ensino fundamental de uma escola de Jucás-CE 
16282 

Bibliotecas do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí: espaços 

acessíveis 
16289 

Bullying na eja: uma barreira a superar, da 1ª etapa na escola municipal Eunice das 

Chagas 
16299 



 

 

Captação e reaproveitamento de água da chuva: processo de educação ambiental em 

instituições sociais e comunidades de baixa renda na cidade de Campina Grande –

PB 

16309 

Caracterização do consumidor de carne ovina na cidade de Gurupi 16316 

Caracterização do consumidor de mel na cidade de Gurupi 16325 

Caracterização química de compostos orgânicos e de biossólido utilizados na 

composição de substratos de mudas de espécies florestais destinadas a revegetação 

de áreas degradadas 

16331 

Classificação dos postos revendedores de combustíveis da área urbana do município 

de Floriano com base na NBR 13786:2014 
16340 

Coleta seletiva no município de Araguatins: possibilidades e desafios 16349 

Compartilhamento de manejo do plantio do morango em busca da redução dos 

impactos ambientais 
16358 

Concepções que alunos do primeiro ano do ensino médio técnico estão tendo a 

respeito de química 
16364 

Concluintes do ensino médio rumo à Universidade 16369 

Conflitos socioambientais da implantação de área verde em área de ocupação 

irregular em Corrente, Piauí  
16378 

Conscientização ambiental: processo de educação e transformação social 16388 

Construção de termômetro sonoro didático de baixo custo 16395 

Construção de um analisador multiparâmetro de variáveis ambientais através da 

plataforma eletrônica livre arduino 
16402 

Construção do saber geométrico mediante práticas realizadas no ensino médio 16408 

Construções de brinquedos com materiais de baixo custo para o uso no ensino de 

física em escolas do município na cidade de São João dos Patos-MA 
16415 

Consumo consciente em debate 16425 

Consumo vs. recursos naturais: o paradoxo sob preponderância da obsolescência 

programada 
16431 

Contribuições e desafios para o crescimento do IDEB 16439 

Culinária de Currais Novos/RN: uma mistura de tradição e modernidade  16447 

Custo/lucro como ferramenta gerencial: estudo de caso em uma panificadora na 

cidade de Sousa/PB  
16457 

Descarte de pilhas usadas: uma alternativa de destinação final ambientalmente 

adequada no IFPB/Patos/Brasil 
16465 

Descarte responsável de materiais eletrônicos 16471 

Desenho: correlação entre conceitos e formas vivenciadas no cotidiano 16478 

Desenvolvimento de um game digital voltado a crianças para uso da gamificação no 

ensino de fotossíntese 
16486 

Desenvolvimento de ferramenta auxiliar no processo de dimensionamento de 

tubulações de água fria 
16495 

Desenvolvimento de novo produto: queijo de coalho com adição de linguiça 

sertaneja bovina 
16504 

Desenvolvimento de realidade virtual para procedimentos fisioterápicos 16514 



 

 

Desenvolvimento de sistemas de controle de vacinação para bovinos 16523 

Desenvolvimento de um website para a acapord (associação camarense de apoio aos 

portadores de deficiência) 
16529 

Desperdício zero: conscientização da comunidade acadêmica do IFPI campus 

Corrente sobre o desperdício de alimento 
16538 

Dia mundial da água: a gincana como ferramenta de ensino e sensibilização 16546 

Diagnóstico ambiental do rio corrente nas próximidades do perímetro urbano da 

cidade de Corrente – PI 
16552 

Diagnóstico sociambiental de um assentamento ocupado por parques eólicos em 

Rio do Fogo-RN 
16559 

Diálogos acerca da presença de discentes do sexo feminino nos cursos técnicos em 

edificações e eletromecânica no IFS campus Lagarto/SE 
16568 

Diferenças não são defeitos – eliminando barreiras atitudinais 16577 

Dificuldade no ensino de física devido a carência da matemática básica 16586 

Difusão do uso de fitoterápicos para o controle de carrapatos no ensino em 

educação do campo do IFPA 
16592 

Disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos (RSU): um estudo de caso sobre 

o bairro vila esperança São Luis/MA 
16601 

Disseminando a educação financeira nas escolas de ensino médio em São 

Raimundo Nonato –PI 
16609 

Diversidade na escola: percepções de alunos e professores acerca de projeto 

desenvolvido sobre a cultura africana  
16619 

Dungeons & alchemist  16627 

Educação ambiental: sua aplicabilidade em escolas públicas no município de Baia 

da Traição/PB 
16632 

Educação inclusiva de deficiente intelectual (di) no ensino médio: um estudo de 

caso 
16641 

Elaboração do mapa de riscos do laboratório de inovação em aproveitamento de 

resíduo e sustentabilidade energética do IFTO – campus Palmas 
16649 

Encanto dos astros: astronomia ao alcance de todos 16659 

Energia solar no semiárido alagoano: uma análise do tema entre estudantes e 

moradores piranhenses 
16668 

Ensinando física de forma interdisciplinar, criativa e agradável 16675 

Ensino superior e escola: conhecimentos pareados 16681 

Epistemologias alternativas no aproveitamento sustentável dos recursos naturais 

disponíveis na comunidade remanescente de quilombo conceição das crioulas, 

Salgueiro-PE 

16689 

Estudo diagnóstico do cotidiano de educação ambiental em uma escola pública: o 

caso de alguns professores de Laranjal do Jari, Amapá 
16699 

Formação de engenheiros: um diagnóstico das condições dos estudantes de 

engenharia de três instituições públicas de ensino superior 
16707 

Formação de manipuladores de alimentos com enfoque na educação ambiental 16717 

Futebol e tecnologia: um estudo de recepção midiática  16726 



 

 

Gastronomia e moda: construção e desconstrução de sistemas 16736 

Gerenciamento de pneus inservíveis: estudo de caso das borracharias localizadas no 

centro de Corrente-PI 
16745 

Hierarquização dos cursos d’água do parque nacional da nascentes do rio parnaíba 16753 

Horta orgânica como ferramenta para o desenvolvimento sustentável 16760 

Identificação das estruturas de drenagem ao longo da rodovia br-135 zona urbana de 

Corrente-PI 
16770 

Iflog: o desenvolvimento de uma ferramenta para interlocução do IFRN e alunos do 

curso de logística 
16777 

Implantação do banco de estágio, emprego e currículo do Instituto Federal do 

Triângulo Mineiro – IFTM 
16784 

Implantação do programa de monitoria nos cursos técnicos do campus Araguaína– 

IFTO: uma leitura estatística dos resultados e desafios 
16792 

Implantação e oficina de horta suspensa feita com garrafa pet, na escola professor 

Antônio Gonçalves Dias - CAIC, cidade Garanhuns/PE 
16798 

Importância da fundamentação matemática no ensino de química: um estudo de 

caso 
16806 

Infância sustentável: um novo futuro 16816 

Influência da concentração de sacarose no processamento de frutas cristalizadas 16822 

Informart beta: uma proposta metodológica interdisciplinar 16832 

Infraestrutura e política pública na Amazônia entre 1990 e 2015: sustentabilidade 

cultural e o complexo do moderno 
16840 

Iniciação científica como parte integrante da formação dos estudantes do curso de 

ciências biológicas 
16848 

Interação tutor-aluno: uma análise quantitativa em uma disciplina de química geral 16853 

Intercâmbio no ensino técnico integrado: um estudo de caso do IFBA, campus de 

Salvador 
16862 

Investigando a resiliência da comunidade de castainho, Garanhuns-PE: aspectos 

associados às práticas ambientais na relação com a natureza  
16872 

Jogo “trilha ambiental”: uma proposta multidisciplinar para o ensino de ciências 

naturais 
16882 

Levantamento das espécies comerciais de peixes, moluscos e crustáceos 

encontradas na região do município de Raposa/MA para registro visual e produção 

de fishcards  

16889 

Lixo eletrônico para transformação social 16896 

Lixo eletrônico: coleta e reaproveitamento nas escolas da rede estadual de 

Salgueiro-PE  
16906 

Lixo eletrônico: como minimizar suas consequências em busca de uma informática 

sustentável no instituto federal de educação do Piauí – campus Floriano?  
16916 

Ludochase: desvendando as lendas de são luís em busca de identidade cultural, 

aprimorando inglês e história  
16924 

Mapeamento de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do Pajeú – PE   16930 

Metodologia científica no ensino médio: um despertar à pesquisa na educação 16937 



 

 

profissional  

Mimi: experiência prática em gestão de projeto de software com equipe distribuída  16946 

Modelagem 3d: resgate formal e temporal da Catedral da Sé de Olinda 16954 

Modelos tridimensionais como assistentes metodológicos na disciplina de desenho 

técnico  
16964 

Motivações e perspectivas do aluno da EJA: um estudo de caso na escola estadual 

de educação popular professor Paulo Freire 
16974 

Música e computação: possibilidade de uso e melhorias do software livre solfege no 

ensino da percepção musical em cursos de licenciatura 
16983 

Nomofobia: o medo de ficar desconectado  16993 

Núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas (NEABI) – campus João Câmara 16998 

O auxílio da informática educacional no processo de aprendizagem significativa: 

uma abordagem utilizando a ferramenta powtoon 
17007 

O conceito de ética e moral no mundo virtual  17015 

O desenvolvimento de vídeo/animações como proposta de tradução de materiais 

educacionais à linguagem dos nativos digitais  
17022 

O emprego de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem  17031 

O ensino da fotossíntese para alunos da zona rural: projeto “luz da vida: ciência que 

alimenta a Amazônia”  
17039 

O ensino da informática e a surdez: pensando a formação inicial  17048 

O ensino de ciências e os pcns: percepção de professores da educação básica sobre a 

práxis educativa 
17055 

O ensino de química como mecanismo de socialização e cidadania  17064 

O livro didático de biologia do 3º segmento do ensino médio da EJA em Floriano-

PI: as concepções de alunos e professores  
17071 

O lúdico no ensino de ciências: o jogo “incluzoo” como recurso pedagógico para a 

inclusão escolar de crianças com deficiência intelectual na cidade de Marco-CE  
17082 

O meio ambiente sob o olhar do agente jovem ambiental   17092 

O papel do estágio supervisionado na formação docente no curso de licenciatura em 

química do IFCE - Iguatu  
17100 

O perfil socioeconômico dos produtores de hortaliças do município de Crato - CE  17111 

O potencial da placa raspberry pi como ferramenta mediadora para o processo de 

ensino-aprendizagem 
17120 

O processo de sensibilização dos estudantes do ensino fundamental sobre a 

preservação do jardim botânico benjamim Maranhão – João Pessoa/PB  
17129 

O uso da tecnologia na construção civil: perspectivas para o município de Breves, 

Ilha de Marajó-PA 
17137 

O uso das tics em sala de aula na escola Dr Dionizio Rodrigues Nogueira em 

Corrente-PI 
17143 

O uso de novas tecnologias no ensino das quatro operações (adição, subtração, 

multiplicação e divisão)  
17150 

O uso do marketing digital pelas empresas da cidade de Floresta (PE)  17161 

Observação da prática de ensino na modalidade eja no centro educacional sesc ler 17169 



 

 

no 1° ciclo  

Os desafios da segurança da informação na adoção do byod “traga seu próprio 

dispositivo”  
17178 

Os impactos da tecnologia da informação na educação  17185 

Os registros de marcas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - 

IF´S - do Brasil na atualidade 
17191 

Os vinte anos de patrimônio cultural pela unesco em São Luís 17201 

Panorama da proteção dos programas de computador da rede federal de educação 

profissional, científica e tecnológica  
17211 

Panorama do abastecimento de água no município de Riacho Frio, Piauí  17221 

Pegada ecológica no IFBA- campus Salvador  17231 

Percepção dos discentes sobre o desperdício de água em escola municipal de 1º grau 

em formosa do Rio Preto – BA 
17240 

Percepções e perspectivas de estudantes de curso técnico sobre o ensino de idiomas 

através do whatsapp 
17249 

Perfil volátil de extratos brutos concentrados do caju obtidos por sucessivas 

prensagens do pedúnculo  
17258 

Perfuração de poços de petróleo: uma cartilha didática para o ensino fundamental  17267 

Pet-física vai à escola  17274 

Pibid em computação: integração entre ensino básico e informática numa 

abordagem interdisciplinar 
17279 

Plano de fechamento de mina uma alternativa para o ambiente da mineração  17287 

Plantas alimentícias não convencionais (pancs): alimentos tradicionais como cultura 

alimentar da aldeia indígena kanindé de aratuba - CE  
17297 

Plantas medicinais: troca de saberes com a comunidade rural de barra de piabas, 

Maragogi, AL 
17305 

Politeama: gerando oportunidades culturais  17315 

Portas lógicas didáticas: educação tecnológica nas escolas  17322 

Possibilidade de gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos no Instituto Federal 17329 

Postos revendedores de combustíveis: o “selo verde” e a investigação de passivos 

ambientais no município de Natal/RN 
17338 

Potencialidade do óleo vegetal para a produção de biodiesel em Batalha-AL 17348 

Práticas ambientais: a interdisciplinaridade para o desenvolvimento da percepção 

ambiental dos solos  
17356 

Problemas gerais e direcionamento dos resíduos sólidos no mercado central de São 

Luís – MA 
17364 

Problemas na regulamentação dos núcleos de atendimento especializado 17374 

Produção de vídeos educativos com o aparelho de telefone celular como estratégia 

no ensino de ciências em turmas de sétimo e oitavo na escola mul. anne frank 
17384 

Produção e utilização de jardins agroecológicos como recurso didático para o 

ensino de ciências na educação básica  
17393 

Projeto bhoia – estudos sobre movimentação holonômica  17402 

Projeto de extensão minicurso horta na escola 17411 



 

 

Projeto de horta escolar: educação ambiental e o uso sustentável da água 17418 

Projeto e desenvolvimento de um carregador para bateria de celular usando 

cerâmicas piezoelétricas  
17427 

Projeto semente crioula: arar e cultivar em terras quilombolas  17436 

Proposição de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para o município de 

Tibau do Sul/RN  
17445 

Proposta de utilização do google drive como extensão da sala de aula nas escolas 

públicas do ensino médio  
17455 

Propriedade intelectual:  saberes e perspectivas contra o plágio na produção de 

trabalhos acadêmicos 
17463 

Qualidade de vida no trabalho dos caminhoneiros: uma revisão bibliográfica  17472 

Qualidade do ar interior em ambientes de saúde em uma instituição pública de 

ensino na cidade de Fortaleza – CE  
17484 

Qualificação dos resíduos sólidos da feira livre de jaguaribe – município de João 

Pessoa/PB  
17493 

Química no cotidiano  17501 

Redes de cooperação, uma estratégia organizacional baseada na responsabilidade 

socioambiental compartilhada  
17511 

Redução da toxicidade aguda de cobre por substância húmica aquática, utilizando o 

organismo-teste artêmia salina  
17521 

Registro da memória musical monteirense: acervo digital gratuito  17530 

Relato de experiência: a criação de um glossário em plataforma virtual como 

ferramenta tecnológica assistiva  
17540 

Relato de uma experiência no ensino de lógica de programação utilizando 

simulação de futebol de robôs  
17548 

Relatos de uma experiência discente em uma simulação empresarial  17555 

Representação das mulheres nas mídias: propagandas e anúncios 17563 

Revista eletrônica universobio: uma perspectiva de inovação do processo ensino-

aprendizagem de biologia   
17573 

Roboifba: ambiente de difusão da robótica educacional 17583 

Sementes que brotam no IFBA: resignificando saberes matemáticos através dos 

jogos mancala  
17593 

Situação econômica e socioambiental de uma microrregião do semiárido potiguar a 

partir de adaptação do dna Brasil 
17602 

Sobre a questão da moradia no Brasil, a problemática socioambiental da construção 

civil moderna e a permacultura 
17610 

Sobremesa tipo mousse de cajarana e biomassa da banana verde: elaboração e 

aceitação  
17620 

Software educativo como auxílio na aprendizagem da matemática: uma experiência 

utilizando progressão aritmética 
17627 

Super-hífen – gamificando a língua portuguesa   17633 

Sustentabilidade na indústria de petróleo: melhores práticas e exemplo nacional  17643 

Tecendo a valorização do patrimônio cultural em Maceió  17652 



 

 

Tecnologias educacionais: um relato de experiência na utilização do software movie 

maker na disciplina de artes  
17658 

Tecnologias sociais no semiárido alagoano  17666 

Território e identidade institucional: a chegada do Instituto Federal do Amapá  17674 

Trabalhando o eixo “grandezas e medidas” na turma do 6º ano do ensino 

fundamental utilizando o multiplano 
17684 

Trabalho científico: dificuldades de discentes no ensino médio em utilizar as 

normas da abnt (associação brasileira de normas técnicas) 
17690 

Um estudo da disponibilidade da rede wi-fi no IFPI - campus Corrente 17699 

Um estudo da interdisciplinaridade da física com a química  17706 

Uma abordagem para avaliação do jogo didático “jogo giro do álcool na cidade”  17713 

Uma análise dos laboratórios de informática e uso dos softwares livres nas escolas 

públicas municipais de Porto Nacional Tocantins  
17720 

Uma proposta de sistema de aumento da eficiência energética baseado em 

monitoramento de desperdício de energia elétrica  
17729 

Uso de placas de medium density fiberboard (MDF) desafios ambientais e 

tendências de mercado: estudo de duas fábricas em Lagarto/SE  
17738 

Uso e conhecimento tradicional sobre plantas medicinais na comunidade 

quilombola Domingos Ferreira, Tavares, PB 
17746 

Utilização da progressão geometrica para resolver o triângulo de sierpinsky: uma 

abordagem computacional  
17756 

Valoração econômica: um estudo de caso do parque estadual dunas de Natal  17763 

Viabilidade ecoturística do município de laranjal do jari: uma alternativa para 

inserção no mapa do turismo brasileiro 
17773 

Violência contra a mulher: impactos sociais (um olhar a partir dos boletins de 

ocorrência-sob a perspectiva da análise de discurso) 
17783 

Vivências na aplicação do projeto ecopeba na cidade de Piaçabuçu Alagoas, Brasil 17789 

Zika vírus no município de Santa Inês – BA: educar para prevenir   17798 

 

 

 


