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Apresentação

E

sta publicação consolida os trabalhos apresentados na FETEPS 2009 - 3ª Feira Tecnológica do
Centro Paula Souza, realizada em 6, 7 e 8 de outubro de 2009, no Expo Barra Funda, São Paulo/SP.
A FETEPS é uma atividade promovida pelo Centro Paula Souza que tem como objetivo a
divulgação de projetos desenvolvidos por alunos das Unidades de Ensino Médio, Técnico (Etec) e
Superior Tecnológico (Fatec) desta instituição.
A apresentação dos projetos estimula no aluno o interesse pela ciência, pela iniciativa experimental, pelo desenvolvimento da criatividade, incentivando a sua aprendizagem e a capacidade de
trabalhar em equipe, além da integração das unidades de ensino.
A Feira contou com três espaços:
• Espaço “Mostra de Projetos” - apresentação de 200 projetos
de alunos, que são avaliados in loco por 3 especialistas.
• Espaço “Projetos em Destaque” - exposição de 36 projetos, programas
ou ações que as unidades desenvolvem.
• Espaço “Alternativo” - oficinas, palestras, desfiles de modas,
calçados, apresentações musicais, dança, além da participação de outras
instituições públicas ou privadas.

							
							

Laura Laganá
Diretora Superintendente
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A INTELIGÊNCIA DE ENXAME:
CONVERGÊNCIAS POSSÍVEIS
Eliane Cristina Gallo Aquino
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Este projeto apresenta as relações possíveis entre educação, inteligência coletiva e meio ambiente,
desenvolvidas pelos professores e alunos em seu principal ambiente de aprendizagem: a escola técnica
pública estadual. E para o auxílio do estudo, foi utilizada a ferramenta inovadora chamada de “inteligência
de enxame”, ou seja, a cooperação em grupo, o recurso da ajuda mútua e da renovação dos conhecimentos
como alternativa para o início da solução dos problemas encontrados no meio ambiente e na sociedade no
século XXI.
Neste sentido, o projeto discorre a respeito da relevância do ensinar/praticar questões de educação
ambiental com os alunos do Curso técnico em Edificações do Centro Paula Souza na Unidade Escolar da
Escola Técnica Estadual João Belarmino situada na cidade de Amparo no Estado de São Paulo.
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meio ambiente; inteligência de enxame; educação ambiental; cooperação; inteligência de grupo.
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A ETEC CÔNEGO JOSÉ BENTO NAS DÉCADAS DE 1930, 1940 E 1950
NOS JORNAIS FOLHA DO POVO E O COMBATE
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Na Etec Cônego José Bento, localizada no município de Jacareí, São Paulo, foi criado o Centro de Memória Etec Cônego José Bento. Funciona desde dezembro de 2000 na antiga casa do diretor (década de 1950) e
seu acervo revela uma riqueza de documentos relacionados ao cotidiano escolar.
Desde 2004, com o Projeto Memória do Trabalho, da Técnica e do Ensino Profissional - CEETEPS,
desenvolvido pelos professores e alunos na escola, que atuam no Centro de Memória realizam diversas
atividades que visam estimular posturas de respeito ao patrimônio público, como a realização de pesquisas
sobre a história institucional da Etec e o levantamento, seleção, higienização, catalogação e acondicionamento da documentação escolar.
Dessa forma, para ampliarmos o conhecimento sobre a história da ETEC Cônego José Bento, refletir
sobre a educação escolar, propomos nesse estudo investigar como a ETEC Cônego José Bento foi divulgada
na imprensa local.
A pesquisa, de natureza histórica, foi realizada por meio de dois jornais do município de Jacareí, A Folha
do Povo e O Combate e, a partir da leitura e da coleta das matérias, foi feito um levantamento quantitativo e
qualitativo de sua natureza, demonstrado, por meio de tabelas e gráficos, bem como análises das matérias e
da posição que cada um dos jornais assumiu em relação à escola. Também por meio de levantamento, de leitura e de sistematização bibliográfica, buscou-se alguns referenciais teóricos para o estudo. Como resultados,
foram identificados, dentre outros, a natureza das matérias e a posição assumida pelos dois jornais em relação
à escola. A Folha do Povo publicou trinta matérias no período, relativas aos períodos de matrículas e às inscrições dos cursos oferecidos, às visitas, aos eventos, à integração entre alunos professores e funcionários e aos
profissionais que assumiram a direção, sempre de forma descritiva e enaltecedora. O jornal O Combate, por
sua vez, publicou quinze matérias, relacionadas às reformas, aos eventos que ocorreram na escola, às críticas
e insatisfação a determinados fatos ocorridos no seu interior.
Palavras-chave:
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A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E O CONSUMIDOR
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Simone Aparecida Rulim
Etec Rubens de Faria e Souza - Sorocaba - SP
dir.fariaesouza@centropaulasouza.sp.gov.br

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a influência da informação nutricional contida nos rótulos dos alimentos embalados sobre a decisão do consumidor em adquirir os produtos bem como identificar
as possíveis dificuldades no entendimento destas informações.
A pesquisa de campo foi aplicada nas ruas das cidades de Sorocaba, Itu e Votorantim, com cidadãos
que usualmente frequentam supermercados na busca de produtos diversos . Como instrumento de coleta
de dados, utilizou-se um formulário composto de sete questões de múltipla escolha relacionadas à rotulagem nutricional e a influência da informação nutricional nos hábitos alimentares dos consumidores. Foram
entrevistadas 50 pessoas por abordagem direta, em diferentes momentos do dia-a-dia.
Os resultados revelaram que: 60% da população levam em consideração o preço do produto na decisão de compra no supermercado, 30% escolhem pela tradição da marca, 4% pela embalagem e 6% através
da informação nutricional. Com relação à observação das informações nutricionais: 44% responderam que
sim, observam as informações nutricionais na hora da compra no supermercado e 56% responderam que
não possuem esse hábito. Sendo assim, é necessário o investimento na educação nutricional direcionada
ao conhecimento de rotulagem nutricional.

Palavras-chave:
informação nutricional; rotulagem de alimentos; consumidor; educação nutricional.
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A MÁGICA DA FÍSICA
Ana Carolina Moura Targueta
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Arthur Gomes Fernandes
Orientador
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O projeto “A mágica da Física” visa a tornar os conceitos físicos abordados em sala de aula plausíveis
de associação com situações práticas e para o aluno, ao criar essa ligação, possa fazer da física uma matéria
mais interessante, participativa e de fácil compreensão.
O argumento principal é, através da mágica, explicar conceitos como refração da luz, invisibilidade,
formação de imagens em espelhos, ilusão de ótica, levitação, magnetismo, pressão, pressão hidrostática
etc., dessa forma, os nossos alunos transformados em mágicos, explicarão cada truque utilizando os conceitos da Física.

Palavras-chave:
física; experimentos; mágicas em física; mágicas com explicação científica; mágica e ciência.
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A NECESSIDADE DA RECICLAGEM DE PILHAS E BATERIAS
Leon Denizard de Carvalho Gomes - leondcg@hotmail.com
Roberto Lisias Gabriele - robertlg@gmmail.com
Vander Roberto Coelho - vrcoelho@gmail.com
Orientador
Nizi Voltareli Morselli
Fatec Mauá - Mauá - SP
dir.fatecmaua@centropaulasouza.sp.gov.br
O trabalho tem por objetivo mostrar a necessidade da reciclagem de pilhas e baterias, seja de uso doméstico ou não. Resoluções do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) estabeleceram níveis máximos de elementos químicos presentes em determinados tipos de pilhas e baterias (secas, alcalinas, entre
outras), para que estas possam ser descartadas junto ao lixo doméstico. Os fabricantes associados à ABINEE
(Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) afirmam atender as resoluções do CONAMA e que
pilhas e baterias dos tipos descrito podem ser descartadas junto ao lixo doméstico. Um estudo de cem dias,
feito num aterro sanitário, verificou “sinais evidentes de corrosão” nas pilhas e baterias que os fabricantes
afirmam que podem ser descartadas sem risco, junto ao lixo doméstico. O trabalho também mostra quais
tipos de pilhas e baterias podem e devem ser recicladas, por processos já existentes no mundo, evitandose assim, o descarte inadequado de resíduos perigosos e tóxicos junto aos resíduos sólidos comuns, o lixo
doméstico, que tem como destino os aterros sanitários municipais. O trabalho não vai abordar a reciclagem
de baterias de celulares, industriais e veiculares, embora alguns dados e processos de reciclagem citados a
contemplem. Também não vai aprofundar-se nas diferenças entre pilhas pela combinação dos seus componentes químicos.
O trabalho desenvolve-se em áreas que abordam o surgimento das pilhas e baterias bem como suas
definições, a quantidade produzida e a descartada, o impacto causado no meio ambiente pelos componentes químicos utilizados no processo fabril, as doenças e os efeitos que esses componentes podem causar na
saúde humana no médio e longo prazo, e os processos de reciclagem e informações sobre os programas de
coleta e descarte que os fabricantes, instituições e o poder público utilizam. A população ainda está num
processo de conscientização dos tipos de riscos que o descarte inadequado pode trazer. A metodologia
utilizada foi a pesquisa bibliográfica.
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A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA APLICADA AO DESENVOLVIMENTO
DE UMA NOVA FORMA POÉTICA: O INFOPOEMA
Neilson Silva Moreira
Orientador
Danilo Luiz Carlos Micali

Faculdade de Tecnologia Dom Amaury Castanho - Itu -SP
f.itu.acad@centropaulasouza.sp.gov.br
Este coevo trabalho versa acerca da linguagem poética, traçando um breve panorama de suas formas
linguísticas quanto às formas épica, lírica e concreta, culminando, por fim, no conceito de infopoema.
O conceito de infopoema laborado por nós é aquele oriundo da obra de Ernesto Manuel de Melo e Castro,
poeta experimental português, objeto de estudo de Jorge Luiz Antonio no artigo Um Conceito de Infopoesia.
A metodologia melhor adjudicada para o êxito almejado, e colhido, foi a pesquisa bibliográfica, embora tenhamos utilizado de experimentação tecnológica, no intuito de exemplificação. O experimento tecnológico aludido conferiu-se em fazer uso de aplicativos do software Adobe Photoshop, como ferramenta à
síntese de um nosso infopoema, o avocado: Fome Home.
Apeteceu-se elucidar, brevemente, os óbices oriundos da Linguística aferida à Tecnologia da Informática, pois se nos indagou os fundamentos do infopoema à linguagem poético-literária, onde concluímos
que, sobretudo, por resultar uma metáfora do liame palavra, imagem e significado, e por ser exclusivamente
factível pelo esteio de um software de computadores, o infopoema se categoriza num adjacente alvitre da
tecnologia da informática aplicada ao desenvolvimento de uma nova forma poética.

Palavras-chave:
infopoema; poeta; poema épico; poema lírico; poema concreto.
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A TECNOLOGIA NA ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO
DIÁRIO DE CLASSE ELETRÔNICO
Laio Tadeu Budaibes Ruiz Vieira - laio.br@uol.com.br
			

Orientador
Carlos Educardo da Trindade Ribeiro
Silvana Festa Sabes

Etec Antônio Devisate - Marília -SP
dir.antoniodevisate@centropaulasouza.sp.gov.br
O presente projeto espera, por meio do uso das Tics, organizar o fluxo das informações contidas na secretaria
acadêmica. A construção de uma unidade de ensino viva e dinâmica da gestão em que o planejamento, a execução
e a reflexão caminhem lado a lado. Para tanto, apoia-se na utilização de ferramentas inovadoras que possam dinamizar e aperfeiçoar o trabalho realizado, possibilitando acesso a tecnologias como ferramentas inovadoras de tais
objetivos. O trabalho no processo de diário de classe era realizado de forma manual, demorado e propicio a erros,
trabalho que poderia ser inovado com medidas das Tics. Investir em tecnologia não é ter exclusivamente bons equipamentos com configurações, esquecendo-se dos sistemas e programas que agilizam e alcançam as tarefas. As Tics
utilizadas avançam no dia a dia, de forma clara e precisa, no sistema para gerenciamento acadêmico. Tal ferramenta
é fruto de um trabalho de conclusão de curso do 2º semestre de 2008. Esta, por sua vez, destaca no sistema a lista
de presença totalmente eletrônica com registro e histórico dos conteúdos já ministrados. O recurso do sistema na
entrega de menções totalmente informatizada, o NSA, “Novo Sistema Acadêmico”, disponibiliza aos docentes e a
secretaria acadêmica as freqüências dos discentes, contribuindo com a comunicação entre os docentes, secretaria,
coordenação de área e pedagógica, facilitando a criação das identidades estudantis e a elaboração de atas das
reuniões dos conselhos de classe, viabilizando o trabalho realizado.
Os avanços observados na implantação e no uso das Tics na unidade escolar tem contribuído de forma efetiva
para a democratização. Levando em conta que geralmente as unidades de ensino encontram barreiras quanto a
utilização de tecnologias, devido a falta de conhecimento daqueles que viriam a ser beneficiados com seu uso. A
ETEC Antonio Devisate, como unidade de ensino, não ficou alheia a realidade, no entanto, enfrentou, no principio,
resistência quanto a implantação do sistema, mas os problemas foram superados com as capacitações e orientações
dos usuário, ou seja, de docentes e funcionários.
Com as enorme mudanças e avanços n uso da tecnologia, mediante ao surgimento de novas ferramentas, para o uso
dos docentes e funcionários da unidade escolar, o sistema tem recebido elogios pelos benefícios e agilidades desde a
sua implantação no mes de janeiro de 2009.Espera-se com este projeto acarretar melhorias e aperfeiçoar o trabalho
da secretaria acadêmica e de todo corpo docente.
Palavras-chave:
aperfeiçoar; ferramentas inovadoras; tecnologias.
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A UTILIZAÇÃO DA BIOMASSA DE BANANA VERDE PARA CONTROLE
DOS ÍNDICES DE GLICEMIA EM PACIENTES DIABÉTICOS
Camila Cristina da Silva - c_mila_cristina@hotmail.com
Daiana Monteiro dos Santos - dai_ana_forever@hotmail.com
Taís Vieira dos Santos - tais2306@gmail.com
Orientador
Natália Albano Vianna
Etec Cel. Raphael Brandão - Barretos - SP
dir.raphaelbrandao@centropaulasouza.sp.gov.brbr
Nos dias atuais, os consumidores portadores de síndromes metabólicas ou não, estão mais conscientes da importância dos alimentos no controle das patologias referidas. Dessa maneira, a indústria
alimentícia tem procurado oferecer produtos que além de benéficos agradem o paladar de seus clientes.
Portadores de diabetes têm na alimentação uma forma importante de controle dos índices glicêmicos. Partindo desse pressuposto, a reeducação alimentar não consiste somente na restrição à ingestão de alimentos
ricos em açúcares ou gorduras, mas sim á possibilidade de ingestão de alimentos saborosos associados a
benefícios à saúde. A substância inulina é um polímero de frutose muito encontrado em plantas utilizadas
na alimentação humana, que tem a propriedade de enriquecer com fibras produtos alimentares, além de
substituir gordura ou açúcar de alimentos como sorvetes, confeitos e produtos de panificação. O presente
trabalho tem por objetivo verificar a diminuição dos índices de glicemia em pacientes diabéticos em uso
da biomassa de banana verde (a qual apresenta 0,3 a 0,7 % de inulina em seu peso fresco) na preparação
de alimentos. Esta biomassa é obtida da polpa da banana verde liquidificada, formando uma massa que
pode ser acrescentada no preparo de diversos alimentos. A biomassa de banana verde pode propiciar ao
organismo vários benefícios, tais como: diminuição dos índices de colesterol plasmático, sérico e colesterol
LDL, diminuição da absorção de ácidos biliares, diminuição no peso corporal, glicemia, triacilgliceróis e ácidos graxos livres, aumento na absorção de minerais, o que contribui significantemente para o controle de
doenças coronárias e diabetes. A biomassa será produzida em laboratório de nutrição e fornecida aos pacientes
diabéticos relacionados para o desenvolvimento do projeto. Os indivíduos selecionados serão orientados para a
produção e ingestão de alimentos enriquecidos com a biomassa (tais como bolo, pães e roscas). Será realizado
um monitoramento desses pacientes no que se diz respeito ao índice de glicemia capilar antes e após a utilização
dos alimentos enriquecidos com a biomassa. Espera - se que os índices glicêmicos diminuam em pelo menos
5% durante o monitoramento, fazendo com que estes indivíduos incorporem a biomassa da banana verde na
produção de seus alimentos e relacionem a reeducação alimentar como fonte de benefícios à saúde.
Palavras-chave:
inulina; biomassa; glicemia; alimentos.
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A UTILIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIAS DISCENTES NO TRADE TURÍSTICO
PARA A PROMOÇÃO DA HOSPITALIDADE EM SANTOS
Aline Santiago de Oliveira - alinesantiago@hotmail.com
Renan Silva do Espírito Santo - re.guepardo@hotmail.com
Thayse Karoline Aguiar Duarte - tahayse_ka@hotmail.com
Vinicius Peixoto Iozzi - vinipxto@hotmail.com
Orientador
Rosa Maria Tamizari

Etec Aristóteles Ferreira - Santos - SP
dir.aristotelesferreira@centropaulasouza.sp.gov.br
Santos tem uma historia muito extensa a ser contada são 463 anos após a fundação da Vila, que
depois veio a se tornar cidade. Com o passar dos anos, a cidade passou por muitas mudanças físicas e
também sociais.
Seu desenvolvimento turístico se deu a partir do século XVIII, com a comercialização do café, a movimentação dos portos, e a crença de que as águas do mar de Santos eram terapêuticas. Esses, entre outros fatos,
contribuíram para que Santos fosse descobrindo seu potencial enquanto destino turístico.
O tempo passou, e, atualmente, a cidade é uma das cidades mais procuradas no estado de São Paulo,
recebendo milhares de turistas nas temporadas e feriados prolongados.
Apesar disso, percebe-se que há uma falta de hospitalidade por parte dos santistas, o que compromete seriamente o crescimento turístico da cidade. Resultado de pesquisas feitas pela Sistur - Sistema de Gerenciamento do
Turismo mostram que a maioria dos visitantes que vem a Santos não se sentiu bem recebida na cidade, nos vários
serviços que utilizaram durante sua estadia, como hotéis, restaurantes, agencias, entre outros.
Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo viabilizar a idéia de que o estagio para estudantes de turismo, nos equipamentos turísticos, seria um meio eficaz e econômico para contribuir com a
melhoria no atendimento aos tuirstas.

Palavras-chave:
hospitalidade; estágio; trade turistico.
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ABC KIDS
Jucélio Calado Silva - jucelio_calado@hotmail.com
Renan Blenner Nunes do Carmo - blener_16@hotmail.com
Orientador
Nizi Voltareli Morselli

Fatec Mauá - Mauá - SP
dir.fatecmaua@centropaulasouza.sp.gov.br
Este trabalho consiste em um sistema para a alfabetização de crianças. O sistema é dividido em módulos que auxiliam as crianças não alfabetizadas, fazendo com que passem pelos módulos até que possam
ler e compreender pequenos textos. Foi desenvolvido para ser aplicado em qualquer entidade educacional
ou para uso doméstico. O usuário necessitará de pouco auxílio para utilizá-lo, até que possa acessá-lo sozinho. A linguagem em que foi desenvolvido é comercial, portanto de fácil acesso. O sistema completo possui
sete módulos entre aprendizagem, atividades e jogos correspondentes ao grau da compreensão do usuário.
O trabalho também possui o objetivo da inclusão digital de crianças e permite a emissão de relatórios para
responsáveis pelo ensino ou pais, para fazerem o acompanhamento do desenvolvimento da criança. Uma
dos itens mais interessantes é o dinamismo com que é apresentado os módulos, suas imagens agradáveis
e pertinentes ao nível que está sendo estudado. Quem sabe se no futuro adultos que tenham problemas de
alfabetização não poderão também utilizá-lo, para seu melhor desenvolvimento e se sentir incluso social e
digitalmente.

Palavras-chave:
educação; alfabetização; inclusão digital; criança.
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AÇAÍ NUTT - CREME DE AÇAÍ COM BANANA
Kelly Cossulin Jorge - kelly_kiki22@hotmail.com
Luana Gabriel Nogueira - luana_gnogueira@hotmail.com
Paula Cristina Barbiero - paulabarbiero@hotmail.com
Rosângela Barbiero - rosangelabarbiero@terra.com.br
Orientador
Andréia Galvani
Kassandra Duarte Carvalho

Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima - Casa Branca - SP
dir.nogueiradelima@centropaulasouza.sp.gov.br
O creme é um dos principais produtos consumidos no café da manhã; podendo ser consumido com
bolachas salgadas, biscoitos, pães e outros. O creme de açaí com banana é um creme pastoso que foi desenvolvido com a função de fornecer energia para todo o dia. O principal ingrediente usado foi o açaí, por seu
elevado valor energético. O açaí é o fruto da palmeira conhecida como açaizeiro, que é uma espécie nativa das
várzeas da região Amazônica. A banana é um fruto rico em potássio, vitaminas A e fibras.
O creme foi elaborado com os seguintes ingredientes: açaí, banana, açúcar, gordura vegetal. O preparo iniciou-se com o descascamento manual de bananas selecionadas, que foram trituradas, levadas para
cozimento até obter-se consistência de doce em massa. Em seguida foi adicionado o açúcar, o açaí em
polpa pasteurizado e a gordura vegetal mexendo-se até o ponto final (57 oBrix), verificado pelo uso de
refratômetro. O produto foi embalado em potes plásticos de 200g.
O atendimento aos padrões de identidade e qualidade do produto foi testado através de análises
físico-químicas de pH e obrix e análises microbiológicas de contagem total de microrganismos e contagem
de mofos e leveduras.
A rotulagem foi elaborada de acordo com legislação vigente, incluindo o cálculo da composição
nutricional por porção e os valores de referência diária baseada em uma dieta de 2000 kcal.
A aceitação do produto foi verificada através de teste sensorial de aceitação nos atributos cor, odor,
sabor e consistência. A porcentagem de aceitação nos atributos variou de 89,52%; 80,9%; 92,3% e 83,8%,
respectivamente. Desta forma, desenvolveu-se um produto saudável bastante aceito sensorialmente, para ser
utilizado no café da manhã como uma fonte energética para dar disposição ao longo do dia.

Palavras-chave:
creme, açaí, banana; café da manhã.
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ACIONADOR POR CONTROLE REMOTO
José Sérgio Sambudio - jssambudio@hotmail.com
Regiane de Azevedo - regianeazevedo_9@hotmail.com
Rodrigo da Silva Albano - rodriguinho_albano@hotmail.com
Orientador
Antonio de Godoy

Etec Paulino Botelho - São Carlos - SP
dir.paulinobotelho@centropaulasouza.sp.gov.br
A ideia do projeto foi de associar a simplicidade com a praticidade. A tecnologia pode ser compreendida como uma mediadora da racionalidade e da subjetividade, da intuição, da emoção e das sensações,
fazendo da razão e da sensibilidade instrumentos para fortalecer e qualificar o cuidado da Enfermagem;
associando essa tecnologia, acredita-se uma melhora significativa no dia-a-dia do profissional de enfermagem.
O projeto consiste de um alarme controlado por controle remoto, ou seja, o enfermo pode-se utilizar
do controle remoto para chamar o auxiliar de enfermagem em qualquer momento (chamamos a atenção
que pode ser usado todos tipos de controle remoto, de qualquer marca e modelo).
Na construção deste projeto foi necessário a integração das diversas áreas da eletrônica (eletrônica
digital, eletrônica analógica e análise de circuitos) para um perfeito entendimento do projeto.

Palavras-chave:
controle remoto; enfermagem; tecnologia; eletrônica.
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AdBS - ADVANCED BIOMETRIC SECURITY
SISTEMA DE BIOMETRIA PARA CONDOMINIOS RESIDENCIAIS

Danilo Rodrigues Zajac Dzajac - _92@Yahoo.Com.Br
Orientador
Luiz Pinheiro Junior

Etec Prof. Camargo Aranha - São Paulo - SP
dir.camargoaranha@centropaulasouza.sp.gov.br
o Software AdBS - Advanced Biometric Security - é um sistema que foi desenvolvido no inicio de 2009
para ocupar uma grande lacuna no quesito de segurança em codominios residenciais, a fim de monitorar e
controlar o acesso das pessoas nesse(s) prédio(s), inibindo ao Maximo a ação de criminosos. 		
Embasado na linguagem Visual Basic. Net, a pretensão dos desenvolvedores é lançar no mercado um produto útil, fácil e ágil de se utilizar, mas que seja eficiente ao proteger a vida de nossos clientes

Palavras-chave:
adbs, condomínio; segurança; sistema; visitante; porteiro; condômino; funcionário; acesso; criminosos.
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ÁGUA EM AMERICANA: A ESCASSEZ EM 2016
Caroline Torricelli - carolzinha120@gmail.com
Felipe Tonello Franco - felipe.tonello@hotmail.com
Sâmila Kellin da Silva Xavier - samikellin@hotmail.com
Orientador
Irene Teresinha Valadares

Etec Polivalente de Americana - Americana - SP
dir.polivalente@centropaulasouza.sp.gov.br
A água é o elemento fundamental para a vida, deve ser utilizada com muita responsabilidade e
consciência por todos. É um elemento escasso, ou seja, pode vir a faltar num futuro próximo se não houver
um bom planejamento das estações de tratamento de água em Americana. Nos últimos tempos, tem se
verificado, não somente na cidade, mas em uma escala global, uma maior reflexão quanto à possibilidade
da água vir a faltar e as suas consequências para a população. Segundo o Departamento de Água e Esgoto
de Americana, DAE, os moradores da cidade têm muita responsabilidade por essa falta, com relação ao
desperdício e a poluição nos sistemas de captação. A qualidade da água também está relacionada diretamente com a população, muitas vezes, sua qualidade é comprometida pela falta da manutenção e limpeza
dos reservatórios de água das residências. Por isso, o projeto foi desenvolvido para descobrirmos o ano em
que poderia haver uma possível falta d’água em Americana, se caso a população continuasse crescendo e
se desenvolvendo sem as devidas ampliações das ETAS para um bom abastecimento da cidade.

Palavras-chave:
água; abastecimento; crescimento populacional.
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ALIMENTO A BASE DE CASCAS DE FRUTAS - NUTRICAS
Camila da Silva Ribeiro - e-mail: salusto@ig.com.br
Janaina da Silva Ribeiro - e-mail: janyribeiro@yahoo.com.br
Pérsia B. L. S. Mendonça - e-mail: persia.mendonca@hotmail.com
Orientador
Eliane Cristina dos Santos
Amanda José Pereira do Nascimento

ETEC de Guaianazes - Guaianazes - SP
dir.eteguaianases@centropaulasouza.sp.gov.br
Nos últimos anos, vários pesquisadores brasileiros vêm estudando o aproveitamento de resíduos, como as
cascas de frutas, gerados pelas agroindústrias para a produção de alimentos ou ingredientes. Estas podem ser
incluídas na dieta humana, como são os casos das cascas de maracujá, de laranja, de limão, de maçã e de outras
frutas. Uma alternativa que vem ganhando corpo desde o início da década de 1970 consiste no aproveitamento
de resíduos (principalmente cascas) de certas frutas como matéria-prima para a produção de alguns alimentos
perfeitamente passíveis de serem incluídos na alimentação humana. Trata-se sem sombra de dúvidas de uma
proposta plausível, concreta, visto que esses resíduos representam extraordinária fonte de materiais considerados
estratégicos para algumas indústrias brasileiras, como é o caso da pectina, que até o presente momento tem sido
isolada, com propósitos comerciais, a partir de cascas de laranja, limão e maçã.
Concluímos que esse projeto pode desempenhar de forma significativa a solução de boa parte do
problema apresentado, em vista que tem como objetivo o desenvolvimento social, econômico e ambiental,
podendo se tornar satisfatórios uma vez que a intenção é a de reduzir o desperdício de resíduos orgânicos
e impedir o surgimento de enfermidades causadas pela escassez de nutrientes enquadrando tal projeto, em
um grande modelo de sustentabilidade, que tanto o país necessita nos dias atuais.

Palavras-chave:
cascas de frutas; resíduos sólidos; desperdícios; carência de nutrientes.
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ALIMENTO SIMILAR A LINGUIÇA COM TEOR DE GORDURA REDUZIDO
Ana Paula Veneziano Fraga da Mata - aulaquimica@yahoo.com.br
Cristiane de Lira Ramos - aulaquimica@yahoo.com.br
Maria Libano dos Santos - aulaquimica@yahoo.com.br
					
Orientador
Felipe Valle
Maira Oliveira
Paula Valle
Etec de Sapopemba - São Paulo - SP
dir.etecsapopemba@centropaulasouza.sp.gov.br
Muitas doenças estão associadas ao consumo excessivo de gordura, entretanto sua presença torna
o produto mais saboroso. Normalmente a retirada da gordura torna o produto menos saboroso e caro porque se utiliza de aditivos custosos. Isto faz com que somente as classes privilegiadas consumam produtos
mais saudáveis. Por dois anos o curso Técnico em Alimentos da Etec de Sapopemba faz um workshop para
conscientizar as pessoas sobre o desperdício e melhor aproveitamento dos alimentos. Durante este evento
surgiu a ideia de aproveitar legumes e cereias na elaboração de linguiça. Inicialmente tinha-se o objetivo de
utilizar este produto somente como uma alternativa para reaproveitamento alimentar, entretanto as pesquisas levantadas pelos alunos revelaram que ainda não havia nada similar no mercado e que a diminuição do
consumo de gordura é estimulada pelas autoridades nacionais e internacionais devido ao grande número
de doenças envolvidas com o consumo excessivo de gordura.
O objetivo deste trabalho é oferecer à sociedade um produto com menor teor de gordura, de fácil
elaboração, acessível a todo a população e que seja saboroso. Isto é importante porque a linguiça está
presente nos pratos nacionais mais tradicionais: churrasco, pizza e feijoada. Os produtos foram elaborados
durante as aulas referentes a processamento de alimentos com legumes, cereais e vegetais trazidos das
casas de nossos alunos. Durante cada aula o aluno trazia produtos e substituia porções de carne por este
produto, posteriormente foi averiguado através de testes sensoriais e físico-químicos se após a elaboração,
a estrutura do produto era adequada e similar a uma linguiça. Os produtos aprovados foram analisados
quanto ao teor de gordura, em triplicata, em equipamento calibrado, através de metodologia oficial no
laboratório da empresa Pensalab. Todos obtiveram teor de gordura reduzido . Este produto possui ainda a
vantagem de poder ser elaborado pelos pequenos fabricantes de linguiça porque seus ingredientes estão a
disposição de todos e são baratos (carne, legumes e cereais). Desta forma, o objetivo maior de democratizar
o acesso a produtos mais saudáveis foi alcançado.
Palavras-chave:
Alimento; gordura; saúde.
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ANÁLISE DO TERMINAL PORTUÁRIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO:
UMA ALTERNATIVA PARA TRANSPORTE HIDROVIÁRIO NO
ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NACIONAL
Rodrigo de Oliveira Souza - rodrigo_oliveirasouza@yahoo.com.br
Orientador
Camila Pires Cremasco Gabriel

Fatec Presidente Prudente - Presidente Prudente - SP
dir.fatecprudente@centropaulasouza.sp.gov.br - SP
Os sistemas de transporte podem contribuir para o desenvolvimento do país, pois eles impulsionam o
crescimento do produto interno bruto (PIB), ao movimentar as riquezas nacionais ligando áreas produtoras
a mercados consumidores.
O transporte hidroviário é pouco utilizado para movimentação de produtos agrícolas no mercado
interno, destacando-se somente para o escoamento de produtos e mercadorias para os mercados externos.
No país, há uma preferência pela matriz de transporte rodoviária, mesmo sendo limitada a uma série de
desvantagens na movimentação de produtos agrícolas.
Considerando a importância do transporte hidroviário para o escoamento de produtos agrícolas, a presente
pesquisa buscou mostrar as vantagens que esta modalidade possui, tanto no âmbito econômico como
ambiental. O porto de Presidente Epitácio foi estudado por sua localização e por possibilitar o uso da
intermodalidade e multimodalidade. Buscou-se analisar as vantagens da utilização do cais no embarque
e desembarque de cargas tanto nacionais como do Mercosul, identificando os gargalos que ocasionam o
atual baixo fluxo de cargas.
Utilizou-se um estudo de caso. Os dados foram obtidos por meio de estudo bibliográfico e uma visita
técnica com aplicação de entrevistas, que demonstraram que o porto tem condições plenas de atender o
escoamento de cargas agrícolas nacionais, assim como do Mercosul. Foi também verificado que um dos
principais motivos da sua pouca participação no transporte agrícola ocorre pela preferência do modal
rodoviário e pelo fato da ferrovia se encontrar paralisada. Já a baixa participação do porto no mercado
internacional do Mercosul ocorre pelo desconhecimento da via.

Palavras-chave:
transporte hidroviário; frete; porto de Presidente Epitácio.
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ANTARES - GERENCIADOR DE ESTOQUE
Daniel de Oliveira Santos
Rafael dos Santos Silva
Orientador
Aline Mendonça Cordeiro

Etec de Itaquera - São Paulo - SP
dir.Etecitaquera@centropaulasouza.sp.gov.br
O software foi desenvolvido com o objetivo de solucionar o problema encontrado no departamento
de estoque da empresa FEMC. No início de nosso projeto observamos que as peças eram guardadas em um
pequeno estoque onde é controlado por planilhas eletrônicas e folhas /papel, correndo o risco de perderem-se,
dificultando o controle das sobre o que entra e o que sai do estoque, nem para o que foi utilizada a peça. A
partir da informatização deste departamento, a empresa poderá ter um controle mais efetivo sobre as ocorrências do estoque e também o cadastro de seus funcionários e clientes entre outras funções.
Neste projeto foram utilizadas como ferramentas de ajuda livros técnicos, revistas tecnológicas e sites especializados. O software foi apresentado em dezembro de 2008, com aprovação do cliente.

Palavras-chave:
programação; software, banco de dados; estocagem.
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APLICAÇÃO DA AUTOMAÇÃO - SEMÁFORO
Emilio Bruno Remonte, emilio.etec@gmail.com
Oséias de Almeisda, oseia_al@hotmail.com
Romario Diogo Bueno Nunes Fonseca, rdbnfinformatica@hoitmail.com
Orientador
Roberto Maligeski Lemes

Etec Dr. Demétrio Azevedo Júnior - Itapeva - SP
dir.azevedojunior@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto busca aperfeiçoar os conhecimentos a respeito do uso da automação, sendo assim, escolhemos o semáforo, principalmente pelas múltiplas opções de aproveitamento dos recursos de CLP para
sua concepção. Desta forma, este trabalho serve como uma fonte de preparo para os alunos desenvolverem
durante sua carreira profissional, pois adotamos uma metodologia adequada para o desenvolvimento de
qualquer equipamento, em qualquer empresa ou momento (análise dos objetivos e necessidades do cliente, avaliação dos componentes, elaboração de diagramas, levantamento de custos, montagem e testes de
protótipo, avaliação do desempenho do equipamento).
Pretendemos avaliar rigorosamente o desempenho deste projeto, pois será proposto para utilização
pela prefeitura municipal da cidade de Itapeva. Acreditamos que esta atividade será enriquecedora para a
formação técnica de nossos alunos, pois espelha totalmente o desenvolvimento de um projeto para atender
especificações apresentadas pelo cliente.

Palavras-chave:
CLP; automação; controle.
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APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE APRENDIZAGEM NA IDADE
PRÉ ESCOLAR PARA A CORRETA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Amanda Pereira da Silva - amandinha-p-s@hotmail.com
Kátia Cristina Fernandes Menezes - katiademenezes@bol.com.br
Maíra Benício Sobrinho - mairabenicio@bol.cm.br
Taís Maria da Silva - tais.maria15@bol.com.br
Orientador
Maria Tereza Andriani Paiva
Marisa de Moraes Vilela Szabo
Etec Dona Escolástica Rosa - Santos - SP
dir.escolasticarosa@centropaulasouza.sp.gov.br
Crianças em idade escolar são dotadas de uma grande facilidade para absorver conhecimentos. Trabalhar com esse grupo traz resultados eficazes, pois ao mesmo tempo em que aprendem, transmitem suas
novas descobertas aos seus pais e pessoas próximas. Tendo conhecimento de que microorganismos existem
em toda parte, há uma preocupação com seus meios de transmissão. As mãos, com um simples contato,
podem veicular qualquer tipo de microorganismo, ocasionando contaminações que poderão causar sérias
complicações no organismo contaminado, principalmente se for o de uma criança. Justificatica-se este
projeto pois: sem o devido conhecimento sobre a importância da lavagem correta das mãos, surgirão oportunidades para a ação desses microorganismos, tendo como conseqüência as doenças veiculadas pela falta
de higiene. Objetiva-se Ensinar às crianças de 5 a 8 anos a maneira correta de lavar as mãos, para evitar
doenças. O método de ensino aplicado foi uma palestra realizada em uma Escola Municipal em São Vicente,
SP, no dia 26 de maio de 2009. O público alvo foram crianças de 5 a 8 anos, sendo 37 alunos matriculados
regularmente no jardim e 25 alunos na pré-escola, totalizando 62 alunos. Os recursos utilizados foram
cartazes, vídeo, simulação e dramatização. Como instrumentos de avaliação foram realizados duas dramatizações, pois proporcionam uma maior interação do público, facilitando a avaliação do que foi compreendido
pelos alunos através da aula. Resultados: Das crianças de 5 a 6 anos, 97% souberam identificar o momento
correto de lavar as mãos, e das crianças de 7 a 8 anos, 100% demonstraram esse conhecimento. Das crianças
de 5 a 6 anos, 86% souberam identificar a maneira correta de lavar as mãos, e das crianças de 7 a 8 anos,
100%. Isso demonstrou que, através das duas dramatizações, podem-se avaliar os resultados esperados, pois
grande parte das crianças pôde compreender o que foi ensinado durante a aula. Conclusão: Através desse
projeto conseguimos obter com sucesso o objetivo esperado, tendo em vista que as crianças absorveram todo
o conteúdo de ensino. Observamos que os métodos e recursos áudios-visuais e a estratégia de ensino foram
fundamentais para a aprendizagem das crianças.
Palavras-chave:
lavagem de mãos; microorganismos; métodos de ensino; instrumentos de avaliação;
estratégias de ensino.
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APLICAÇÕES DO MAGNETISMO E
INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA
Douglas de Souza Gabini
Orientador
José Arnaldo Bottesini

Etec Philadelpho Gouvea Netto - São José do Rio Preto - SP
dir.gouveanetto@centropaulasouza.sp.gov.br
A ideia inicial deste projeto surgiu quando da apresentação na “13ª Mostra Técnica” realizada em nossa
escola, ocasião em que desenvolvemos a montagem de vários projetos utilizando imãs e a indução eletromagnética. O objetivo principal é adquirir mais conhecimentos sobre as aplicações de imãs e da indução
eletromagnética em aparelhos e equipamentos de nosso uso cotidiano, bem como apresentar as inovações de aplicabilidade, tendo como meta principal divulgar e demonstrar dezenas formas de aplicação em
equipamentos industriais e que atendam as necessidades didáticas de ensino desde o funcionamento de
um simples alto-falante, motores, geradores até a levitação magnética e a transmissão de energia sem
fio. Concluímos que, uma vez que os protótipos com os materiais que possuímos estão funcionando, com
as pesquisas e o aprendizado adquirido e os testes com mais eficiente chegaremos à conclusão final dos
projetos e suas aplicações práticas.

Palavras-chave:
magnetismo; indução eletromagnética; levitação magnética; transmissão de energia sem fio.
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APRÍGIO JOVEM EMPREENDEDOR

Amanda Gomes - amanda06-silva@yahoo.com,br
Fernanda Hara de OIiveira - Fernanda-hara@hotmail.com
Letícia Mancini - letícia.mancini@bol.com.br
Érika de Lima Rodrigues - érika.err@live.com
Orientador
Neide Gonçalves da Silva
Irene Pereira de Oliveira Stenzel Rimonato

Etec Prof. Aprígio Gonzaga - São Paulo - SP
dir.aprigiogonzaga@centropaulasouza.sp.gov.br
Realizamos o Projeto Aprígio Jovem Empreendedor, com a participação dos alunos do Ensino Médio.
Técnico em Administração e Técnico em Contabilidade, com o objetivo de identificar oportunidades empresariais, inovadoras e competitivas.
O desenvolvimento desse projeto, através da aplicação de técnicas empreendedoras, faz-se necessário
para ampliar o conhecimento teórico e pratico dos alunos nas áreas citadas, proporcionando o desenvolvimento sustentável da economia.
Os procedimentos metodológicos foram desenvolvidos através da aplicação do Plano de negócios, leitura de textos de autores especializados como Baumol, Say, Schumpeter e Peter Drucker. Através da pesquisa de alguns temas sobre empreendedorismo com desenvolvimento de negócios, fatores que influenciam
a criação e o desenvolvimento de novos empreendimentos, esperam que os nossos alunos possam adquirir
conhecimentos que contribuam para a sua formação como colaboradores pró-ativo.

Palavras-chave:
empreendedorismo; colaborador pró-ativo; desenvolvimento sustentável.
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APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA

Naedi Vieira Matos
Fabiano Braga Costa dos Santos
Pedro Carneiro da Silva Sobrinho
Orientador
Roseli Antonieta Zizka

Etec de Itanhaem - Itanhaém - SP
dir.etecitanhaem@centropaulasouza.sp.gov.br
Para a conservação de água existem medidas convencionais e medidas não convencionais. O
sistema de aproveitamento de água da chuva para consumo não potável é uma medida não convencional. No Brasil, o sistema é utilizado em algumas cidades do Nordeste como fonte de suprimento de água.
No processo de coleta de água da chuva, são utilizadas áreas impermeáveis, normalmente o telhado. A
primeira água que cai no telhado, lavando-o, apresenta um grau de contaminação bastante elevado e, por
isso, é aconselhável o desprezo desta primeira água.
A água de chuva coletada através de calhas, condutores verticais e horizontais é armazenada
em reservatório podendo ser de diferentes materiais. A água armazenada deverá ser utilizada somente
para consumo não potável, como em bacias sanitárias, em torneiras de jardim, para lavagem de veículos e
para lavagem de roupas. Este trabalho trata da adequação desta tecnologia em aproveitamento de água
de chuva para um custo baixo, em moradias da cidade de Itanhaém. A viabilidade do sistema depende
basicamente de três fatores: precipitação, área de coleta e demanda.

Palavras-chave:
aproveitamento; chuva; reuso.
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AQUECEDOR SOLAR DE ÁGUA
Emerson Rocha
José Roberto Sobral
Reginaldo de Ângelo
Orientador
Celso Daniel Fioravanti
Etec Martinho Di Ciero - Itu - SP
dir.martinhodiciero@centropaulasouza.sp.gov.br
Aquecedores solares constituem dispositivos integrados à nossa paisagem urbana. Um bom número
de residências já se utilizam deles para aquecer a água, substituindo os aquecedores elétricos e à gás. Com
essa visão, despertou-nos como alunos do cursos Técnico em Meio Ambiente o interesse em saber como
funciona um equipamento com essas características. Um sistema de aquecimento solar é relativamente
simples.
É composto por um sistema de coletor de raios solares e por um reservatório. Esse coletor é formado
por um conjunto de aletas pintadas de cor escura por onde irá circular a água e onde a mesma será aquecida, seguindo para o reservatório, formando um ciclo. Por suas características tropicais, o Brasil tem, em quase todo
o território, e durante o ano inteiro, grande potencial de oferta de energia solar. Com isso, justifica-se a instalação
do projeto, onde a comunidade com menor poder aquisitivo poderá ter acesso à esse tipo de tecnologia, visto que
o projeto se mostrou viável tanto economicamente como sócio-ambientalmente.

Palavras-chave:
aquecedor; energia solar.
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AQUECEDOR SOLAR DE BAIXO CUSTO
Gláucia Patrícia Szlachta - gaci_paty@hotmail.com
Izabel Monteiro da Silva - izabelmonteiro@rocktmail.com.br
Thais Speretta da Silva - thaizinhasperetta@hotmail.com
Orientador
Vagner Corrêa Netto

Etec de Bebedouro - Bebedouro - SP
dir.etebebedouro@centropaulasouza.sp.gov.br
Esta empresa foi criada a partir da ideia de contribuir com a preservação do meio ambiente e
ao mesmo tempo, com a economia doméstica através do produto que pudesse atender as camadas de
classe social mais baixa da população. Analisando que o maior custo de uma família seria com energia
elétrica, buscamos um produto visando diminuir esses gastos. A partir de pesquisas chegamos a um
aquecedor solar que utiliza materiais de baixo custo e de alta eficiência, podendo ser facilmente montado
e instalado, o que reduz muito o seu valor, possibilitando assim que todos possam usufruir de seus
benefícios. Esperamos com essa atitude contribuir com o meio ambiente, incentivando o uso de energias
renováveis, diminuindo assim o impacto do aquecimento global.

Palavras-chave:
aquecedor; baixo custo; meio ambiente.
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ARARA
Saullo Haniell Galvão de Oliveira
Wilson Jose Angelli dos Santos Filho
Orientador
Maria das Graças J.M. Tomazela

Fatec Indaiatuba - Indaiatuba - SP
dir.fatecindaiatuba@centropaulasouza.sp.gov.br
Este projeto descreve o desenvolvimento de um sistema para gerenciamento e armazenamento de conhecimentos representado através de trabalhos acadêmicos. Dessa forma, esse produto pode ser aplicado
em instituições de ensino superior para facilitar a colaboração e a comunicação durante o desenvolvimento
de projetos, trabalhos, monografias, ou qualquer tipo de produção direcionada ao aprendizado. O ARARA
possibilita também a construção de uma base de produções acadêmicas, que, devidamente avaliadas, serão disponibilizadas para consulta por qualquer pessoa, cadastrada ou não no sistema. Este aplicativo foi
desenvolvido seguindo o padrão de projeto de sofware MVC (Model - View - Controllet), que divide o soffware em camadas para facilitar o desenvolvimento/manutenção e garantir sua escalabidade. O ambiente
de desenvolvimento utilizado foi baseado em ferramentas de código aberto: IDE Eclipse, Tomcat 6.0 como
servidor WEB, JSP como camada de apresentação, JAVA na camada lógica. Somente o sistema gerenciador
de banco de dados não possui código aberto, entretanto foi utilizada sua versão gratuita: SQÇ Server 2005
Express Edition.

Palavras-chave:
base de conhecimento; trabalhos acadêmicos; gestão do conhecimento.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO CITOTÓXICO EM CÉLULAS LINFOCITÁRIAS
DE DIFERENTES BIOMATERIAIS DE APLICAÇÃO EM
BIOENGENHARIA DO TECIDO ÓSSEO
André Luiz Pereira de Oliveira Pinto - alpop25@gmail.com
João Gabriel Manhoni - joaogmanhoni@hotmailcom
Jari Fernandes Nogueira Neto - chainneto@hotmail.com
Orientador
Selma Candelária Genari
Fatec de Bauru - Bauru - SP
f.bauru.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
Durante muitos anos, a remoção de porções teciduais lesadas foi o único recurso terapêutico disponível utilizado na medicina para o tratamento de enfermidades degenerativas ou originadas por traumas
mecânicos. Essa prática, no entanto, sempre trouxe uma série de limitações aos pacientes, levando a um
significativo decréscimo na qualidade de vida do mesmo, o que estimulou a busca de novas metodologias
terapêuticas para a substituição de tecidos lesados. Diante das limitações da utilização dos enxertos ou
transplantes ósseos autógenos, alguns materiais vêm sendo pesquisados para substituí-los na aplicação
clínica como implantes. Estes dispositivos concebidos para serem implantados, são atualmente conhecidos
como biomateriais, sendo produzidos a partir de materiais cerâmicos, metais, silicone, polimetilmetacrilato,
polietileno entre muitos outros. As estratégias da Engenharia de Tecidos objetivando procedimentos ortopédicos têm focado sua atenção principalmente na utilização de materiais sintéticos ou naturais, que possibilitem a construção de matrizes tridimensionais, freqüentemente denominadas suportes (ou scaffolds),
que permitam a transplantação de células, assim como mecanismos para induzir a diferenciação, condução
e proliferação de células ósseas levando a regeneração do tecido lesado, com a manutenção de suas
propriedades mecânicas normais. A medula óssea é um tecido complexo que suporta a hematopoese, ou
seja, divisão das células precursoras e progenitoras imatura e a diferenciação das mesmas em células da
linhagem eritróide, mielóide, linfóide além de se diferenciar rapidamente em diferentes linhagens celulares
provenientes do tecido conjuntivo como osteoblastos, condrócitos, adipócitos e miócitos. A utilização de
biomateriais com potencial de utilização para engenharia de tecido ósseo, envolve sua interação com os
diferentes tipos celulares presentes na medula óssea incluindo as células linfocitárias. O presente trabalho
se propõe a avaliar a citotoxicidade de diferentes materiais de implante: biocerâmica de fosfato de cálcio e
polímero bioreabsorvível; frente a células desdiferenciadas de linhagem linfocitária cultivadas in vitro.

Palavras-chave:
bioengenharia de tecidos; cultura celular; biomaterias; linfócitos.
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE INVASÃO DE AGENTES EXÓTICOS
POR MEIO DA ÁGUA DE LASTRO E SEUS IMPACTOS AO
COMÉRCIO INTERNACIONAL
Rafael Cavalcanti Bizerra
Orientador
Mario Pereira Roque Filho

Fatec Guarulhos - Guarulhos - SP
dir.fatecguarulhos@centropaulasouza.sp.gov.br
O comércio internacional por meio do modal marítimo vem contribuindo para a globalização das
espécies marinhas, e com isso, transformando os habitat marinhos das regiões portuárias, em regiões fracas
e contaminadas.
Isso vem ocorrendo por meio da água de lastro que os navios carregam para manter a estabilidade
em meio aos carregamentos e descarregamentos de cargas. Sérios problemas ecológicos e econômicos são
causados por seres vivos e tóxicos que a água de lastro transporta. Este cenário tende a piorar devido ao
aumento do transporte marítimo, da frota mundial de navios e a exploração de novas regiões portuárias
no globo. Devido a este fato, inicia-se um grande esforço mundial coordenado pela IMO (International Maritime Organization), a fim de controlar e combater o transporte destas espécies através da água de lastro
e,dessa forma, contribuir para Brasil frente ao comércio internacional.

Palavras-chave:
comércio internacional; água de lastro; globalização; logística.
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BONANA
BOLINHO DE BANANA TIPO MUFFIN COM FARINHA DE
ARROZ, SEM GLÚTEN E RECHEADO COM DOCE DA CASCA DA BANANA
		

Débora Leite Campos - leite.debora@hotmail.com
Fabrício Henrique Mathias - fabricio.hernrique@hotmail.com
Natyara Rogéria Gomes Berlanda - natyara.berlanda@hotmail.com
Orientador
Carlos Rodrigo Volante

Etec Dr. Adail Nunes da Silva - Taquaritinga - SP
dir.adailnunessilva@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto apresenta-se como um tipo de bolo assado em pequenas porções para ser consumido individualmente. É um bolinho feito à base de banana e seu recheio é produzido a partir da casca da banana.
O objetivo deste projeto é diminuir o desperdício de alimentos, utilizando a fruta em sua totalidade.
Outro fator positivo é que não possui glúten, pois é produzido com farinha de arroz, atendendo as necessidades de uma parcela da população portadora da doença celíaca ou que possuem alguma outra intolerância ao glúten.
A produção do ‘Bonana’, inicia-se com a pesagem dos ingredientes e seleção da matéria-prima. Após
a separação da polpa e da casca da banana, estas seguem para processos diferenciados. A polpa é triturada
e homogeneizada com o restante dos ingredientes: ovos, iogurte natural, gordura vegetal, farinha de arroz,
açúcar e fermento químico; a casca é cozida e triturada, depois segue para o preparo do doce, onde é cozida
com açúcar. Após estes processos é feita a enformagem e seguem
para o forno por 30 minutos a 200°C. O produto apresenta-se viável para produção e comercialização, pois
possui diferenciais e vantagens em comparação a outros produtos existentes no mercado, como exemplo,
o aproveitamento total da fruta, não conter glúten e ter custo compatível com o de mercado tornando-o
acessível financeiramente.

Palavras-chave:
banana; produção; comercialização.
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BASE GIRATÓRIA PARA BANCO DE AUTOMÓVEL
(atender pessoas com necessidades especiais)

Pedro Henrique Nunes de Freitas - pedronunesfreitas@hotmail.com
Rafael Diniz de Faria - fael.din@hotmail.com
Ivonaldo Justino Gonçalves - ivonaldo_goncalves@hotmail.com
Gabriel dos Santos Mota - magnus_angel@hotmail.com
Douglas do Nascimento Tavares Pacheco - douglas_pacheco_crz@hotmail.com
					

Orientador
Elaine Cristina Cendretti

Etec Prof. José Sant’Ana de Castro - Cruzeiro - SP
dir.santanadecastro@centropaulasouza.sp.gov.br
Vendo a dificuldade e o esforço de idosos, crianças, pessoas com necessidades especiais, e qualquer
outra pessoa que, por alguma fatalidade venha a necessitar de uma locomoção especial ou tenham dificuldade para entrar e sair de um carro, decidimos que para o nosso TCC (Trabalho de Conclusão de Curso)
iríamos ajudá-los de uma forma ou de outra, assim tivemos a ideia de projetar um suporte que se encaixa
entre o banco e o assoalho do carro, para facilitar a entrada e a saída das pessoas com necessitades especiais no veículo. Este suporte tem por finalidade girar o banco do carro, sobre seu eixo central, de maneira
que o usuário fique de frente para a porta do carro, assim, todos que forem usar terão maior comodidade
para entrar e sair do carro. O suporte é constituído por um rolamento fixado entre duas placas de metal,
uma base que é presa aos trilhos do carro e é fixa; e uma parte superior é acoplada ao banco fazendo-o girar cerca de 90°, posição ideal para o ocupante. O suporte tem um pino-trava que é preso ao lado do banco
para prendê-lo em sua posição inicial dentro do carro, e final fora do carro. O suporte conta também com
um apoio especial para os pés, que foi projetado para facilitar nos momentos de giro do banco. O projeto
visa atingir cerca de quatro modelos de carro, no entanto adaptações no projeto e na estrutura original o
tornam perfeitamente adaptável em qualquer outro modelo carro.

Palavras-chave:
suporte giratório para banco de carro; acessibilidade; adaptação de banco de carro;
pessoas com necessidades especiais; idosos.
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BISCOITO SEM GLÚTEN A BASE DE AMENDOIM
Evelyn Fernandes da Silva - evy_fernandes@yahoo.com.br

Orientador
Luiz Fernando Santos Escouto

Fatec Estudante Rafael Almeida Camarinha - Marília - SP
dir.fatecmarilia@centropaulasouza.sp.gov.br
O objetivo do trabalho foi desenvolver e avaliar a aceitabilidade de biscoito sem glúten a base de
amendoim. Os indicadores de análise física foram: massa assada (g), perdas na cocção (%), índice de
conversão, diâmetro (cm), espessura (cm) e índice de embebição. Os indicadores de análise sensorial foram: dureza, aparência, aroma, sabor, textura e impressão global. O índice de aceitabilidade foi expresso
percentualmente utilizando a escala hedônica de 9 pontos. Os resultados foram analisados estatisticamente
pelo método descritivo. As amostras foram avaliadas por 21 provadores acadêmicos, sendo que 73% é o
público feminino com idade entre 19 e 29 anos. A amostra 542 foi a que obteve melhor índice de aceitação: 77,25% e 45,5% disseram comprar o produto 3 vezes na semana. Pode-se concluir que o biscoito
sem glúten a base de amendoim foi aceito, por provadores, em sua maioria, estudantes, jovens e do sexo
feminino.

Palavras-chave:
amendoim; sem glúten; embebição; índice de conversão.
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BOA MULT USO
Luciana Lima de Almeida - luciana.almeida90@yahoo.com.br
Lucimar Pereira Mariano - lumariano2008@hotmail.com
Valdirene Bazilio Garcia - valdirenbgarcia@hotmail.com
Orientador
Fabiana Aparecida de Oliveira Santos

Etec Alberto Santos Dumont - Guarujá - SP
dir.santosdumont@centropaulasouza.sp.gov.br
Esse projeto tem como principal objetivo apresentar uma planta desconhecida no mundo das fibras.
Por ser ano de 2009 escolhido pela ONU (Organização das Nações Unidas) para como o ano das fibras
naturais a ETEC -Escola Técnica Alberto Santos Dumont incentivou a pesquisa e projetos sobre este assunto
e outros em todas as disciplinas.A pesquisa envolvia todo tipo de fibra, mas foi optado por uma matéria
prima da própria região pela facilidade em fazer os teste e encontrar algo diferenciador, nos deparamos
então com a (Typha domingensis) mais conhecida como TABOA. Com o crescente aumento de problemas
ambientais é preciso que se busquem meios de substituir matérias primas para elaboração componentes
que compõem o ambiente de uma empresa; um escritório e até mesmo os lares. Desta forma o projeto BOA
MULTI USO poderá fazer parcerias com pessoa ligadas a desenvolver produtos ecologicamente correto Os
resultados obtidos neste trabalho foram satisfatórios, uma vez que objetivo é inserir outro tipo de material
viável para as pessoa que trabalham com fibras naturais.

Palavras-chave:
taboa; fibra; ambiente; ecológico.
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BOLO DE BANANA COM QUINUA E LEITE DE SOJA

Adenilde Soares Araújo - adenilde.araujo@uol.com.br
Joao Pedro Marini Exposito - joao.marini@hotmail.com
Leonardo Machado Barbosa - leonardobarbosa.scp@hotmail.com
Pedrina Aparecida Aurilietti Franco - pedrinafranco@hotmail.com
Raquel Marcelino da Silva Barbosa - raquelbarbosa.scp@hotmail.com
Orientador
Kassandra Duarte Carvalho
Andréia Galvani
Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima - Casa Branca - SP
dir.nogueiradelima@centropaulasouza.sp.gov.br
A comercialização de bolo em embalagem individual cresceu muito nos últimos anos. O produto bolo de
banana com leite de soja e quinua foi elaborado com leite de soja para atender pessoas com lactodeficiência
e enriquecido nutricionalmente com quinua, aveia e farelo de trigo. A quinua, nos dias atuais, faz parte da
elaboração de vários produtos por seu extraordinário valor nutritivo.
O bolo foi elaborado com os seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar refinado, ovos, leite de soja, banana, margarina, quinua, aveia, farelo de trigo, emulsificante, fermento em pó, canela em pó e antimofo.
O preparo foi realizado em batedeira planetária, misturando-se açúcar refinado, margarina, emulsificante e gemas. Após batimento foram adicionados os ingredientes farinha de trigo, quinua, canela em pó,
aveia e farelo de trigo, banana triturada com leite de soja em liquidificador e, por último, as claras batidas
e o fermento em pó. Foi colocado em formas frisadas de papel e, em seguida, forneado. O produto foi
embalado em bandejas de polipropileno, contendo 4 unidades de 50g em cada bandeja, posteriormente
embaladas com BOPP. O produto foi armazenado em local limpo, seco, arejado e ao abrigo da luz.
O atendimento aos padrões de identidade e qualidade do produto foi testado através de análises físicoquímicas de pH, acidez, umidade e análises microbiológicas de contagem total de microrganismos e mofos
e leveduras.
A rotulagem foi elaborada de acordo com legislação vigente, incluindo o cálculo da composição
nutricional por porção e os valores de referência diária baseada em uma dieta de 2000 kcal.
A aceitação do produto foi verificada através de teste sensorial de aceitação nos atributos cor, odor, sabor e
textura. A porcentagem de aceitação nos atributos variou de 90,42; 90,94; 95,14 e 90,42, respectivamente.
Desta forma, desenvolveu-se um produto enriquecido nutricionalmente, com ótima aceitação e que atende
às pessoas com intolerância à lactose.
Palavras-chave:
bolo; quinua; leite de soja.
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CADEIRA DE RODAS ADAPTADA COM SUPORTE A VIDA E UTI A BORDO
Adílson Pereira da Silva
Paulo Sérgio Batistim
Valter de Oliveira Manuel
Orientador
Valdirene Martins de Sousa

Etec Carlos de Campos - São Paulo - SP
dir.carlosdecampos@centropaulasouza.sp.gov.br
A logística envolvida no transporte de pacientes portadores de necessidades especiais é na maioria
das vezes um momento de grande preocupação para o cuidador, sobretudo quando se trata de paciente
com doenças crônicas do aparelho respiratório.
O transporte de reservatórios de oxigênio, umidificador e respiradores artificiais, monitores e o próprio
paciente em sua cadeira de rodas requerem muitos profissionais (enfermeiros, fisioterapeutas etc.) tornando um simples passeio ao ar livre em um evento social inviável de ser usufruído devido ao risco de acidentes, número de profissionais envolvidos, transporte dos equipamentos mínimos necessários e pelo próprio
impacto visual de todo o conjunto. Apresentamos um projeto para adaptação de cadeira de rodas com
recursos de suporte ventilatório e à vida embarcados para pacientes portadores de necessidades especiais
associados a doenças do aparelho respiratório com o objetivo de promover sua locomoção dentro e fora de
seu domicílio com segurança, conforto e praticidade colaborando para diretamente para sua inclusão social
e melhora da qualidade de vida do paciente, de seus familiares e cuidadores.

Palavras-chave:
adaptação; acessibilidade; locomoção; qualidade de vida; convívio social.
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CADEIRA DE RODAS ADAPTÁVEL

Robson Rodrigues de Oliveira - megarobson@hotmail.com
Victor Bonadio de Medeiros - victorbdm@hotmail.com

Orientador
Paulo Vicari

Etec Prof. Basilides de Godoy - São Paulo - SP
dir.basilidesgodoy@centropaulasouza.sp.gov.br
A cadeira de rodas adaptável foi idealizada com a finalidade de ajudar os portadores de deficiência física, pelo fato dos membros do grupo observarem as necessidades reais dessas pessoas na cidade de São Paulo.
O objetivo do grupo ao fazer esta cadeira de rodas adaptável é ajudar os portadores de deficiência física a
terem uma melhor locomoção na cidade de São Paulo, pois nota-se que há um descaso para os portadores
de deficiência física, principalmente nas vias publicas.Com base nesses dados a cadeira de rodas adaptável
será feita com um assento móvel, onde o mesmo será movido por um atuador linear e possuirá uma rampa
móvel.
Queremos que o resultado na criação dessa cadeira possa ajudar a melhorar as condições de vida e
a locomoção dessas pessoas na cidade de São Paulo.

Palavras-chave:
assento móvel; vias públicas; deficientes físicos.
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CÃO ABANDONADO: A INDIFERENÇA DA SOCIEDADE

Isabella de Mattos - isa_mattos321@hotmail.com
Thaís Quinete Martineli - thais.qm@hotmail.com
Victória Volpi - vic.volpi@gmail.com
Orientador
Irene Teresinha Valadares

Etec Polivalente de Americana - Americana - SP
dir.polivalente@centropaulasouza.sp.gov.br
Este trabalho trata de um projeto baseado em uma pesquisa teórica, com o objetivo de conhecer as
causas da superpopulação de cães nas ruas, as doenças que podem nos transmitir e possíveis soluções para
conter esse problema. Os cães podem ter sua primeira ninhada com apenas 5 meses de idade, nascendo de
5 a 6 filhotes. Com apenas 2 ninhadas por ano, nota-se que a quantidade de cães aumentará. No entanto,
o controle destas populações representa um desafio constante para toda a sociedade. Portanto, pode-se
concluir que a coisa mais responsável que um dono pode fazer é esterilizar (castrar) seu animal de estimação. Esses animais são protegidos por leis ambientais, sendo uma delas a do microchip, em que o dono é
obrigado a implantá-lo em seu cão.
Essa nova tecnologia é um dos meios para conter a superpopulação de cães nas ruas, pois permite
que os animais microchipados sejam encontrados em caso de sumiço ou abandono. Existem entidades de
proteção aos animais que se preocupam com s eu bem-estar, como o Instituto Nina Rosa, Arca Brasil e
GAPA e também um órgão público, o Núcleo de Controle de Zoonoses. Realizou-se uma pesquisa de campo
na escola ETEC Polivalente de Americana, pela qual constatou-se que a maioria das pessoas possuem um
cão mas desconhecem as leis que protegem esses animais.

Palavras-chave:
superpopulação; microchip; zoonoses; cães.
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CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Cristina Vieira - crisvieira31@hotmail.com
Jose Carlos - jcalorpg2@hotmail.com
Tatiane Cristovam - tatiane_crisfer@yahoo.com.br
Orientador
Sueli Nanniu
Etec de Praia Grande - Praia Grande - SP
dir.etepraiagrande@centropaulasouza.sp.gov.br
Atualmente, ala-se em economizar água para contornar o problema da escassez; portanto, segundo
Rapoport (2004), a água de reuso é uma opção correta do ponto de vista ambiental, já que contribui para a
diminuição da captação e consequente redução nas vazões de lançamentos de efluentes, porem, esta sendo
largamente ignorada pelos planejadores e pela iniciativa privada.
A captação de água de chuva, se introduzida em larga escala, pode aumentar o abastecimento
existente de água a um custo relativamente baixo, passando para as comunidades a responsabilidade de
gerenciar seu próprio abastecimento de água. Segundo Campos (2004), a área de captação é aquela onde
ocorre toda a coleta de água pluvial. É um ponto critico para o dimensionamento coreto do sistema, pois,
a partir dele é que será determinada a água possível de ser captada e aproveitada. Por meio de pesquisas
de campo, com observações bibliográficas, verificou-se, de forma quantitativa, que, devido ao crescimento
acelerado e ate desenfreado, o mundo caminha para uma disputa pelo bem mais precioso e necessário ao
homem e a todo ser existente no mundo: a água. Com isso, se não forem derrubadas barreiras que retardam
esse difícil futuro, nossos netos poderão nem existir. Pretende-se usar como base a conscientização, por
mio deste projeto, para que haja um engajamento das pessoas na minimização dos impactos ambientais ao
nosso planeta.

Palavras-chave:
meio ambiente; logística; águas pluviais; água de reuso.
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CARACTERIZAÇÃO DOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTORES DE
LARANJA: O CASO DOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE JALES/SP

James Kleber Cardoso - e james.kleber@hotmail.com
Renato Montalvão Motta - e Renato.motta@hotmail.com

Orientador
Márcia Donizeth Prete
Fatec Jales - Jales - SP
f.jales.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
Atualmente o Brasil é o maior produtor de laranja e suco concentrado do mundo, e a citricultura paulista é o terceiro item no valor de produção agropecuária para o estado, com desempenho inferior apenas
ao da cana-de-açúcar e ao da carne bovina. Esta pesquisa faz parte de um trabalho maior, que teve como
objetivo descrever as características dos canais de comercialização adotados pelos produtores de laranja no
município de Jales/SP, identificando os tipos de agentes que compõem a respectiva cadeia de distribuição e
suas relações. A cultura tem uma grande importância econômica para o município, já que representa 49,4
% da receita agrícola obtida no ano de 2007. A metodologia utilizada será a entrevista com 20 produtores
no município de Jales-SP. Segundo dados da pesquisa, em 50 % da comercialização feita pelos produtores
são utilizados os barracões ou distribuidoras. Uma grande parcela dos entrevistados (48%) tem apenas
um comprador, 38% comercializam com alguns intermediários selecionados e o restante vende quase que
para qualquer comprador. A confiança é considerada o principal critério de escolha do comprador; o preço
e freqüência das compras vêm logo em seguida. Não existe nenhum tipo de contrato formal, apenas oral.

Palavras-chave:
laranja; comercialização; caracterização.
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CARRO VOADOR

Brunna Barbosa Aires - brunnab.aires@hotmail.com
Erika de Lima Rodrigues - erika_err@live.com
Jéssica Domingues - star12_12@hotmail.com
Orientador
Irene Pereira de Oliveira Stenzel Rimonato

Etec Prof. Aprígio Gonzaga - São Paulo - SP
dir.aprigiogonzaga@centropaulasouza.sp.gov.br
Os valores corporativos (integridade, respeito, trabalho em equipe e profissionalismo são as bases
que representam o sucesso de qualquer profissional. O maior desafio do homem é a sua participação no
processo de promover o progresso e preservar o seu meio ambiente, ou seja, usar os recursos de forma
inteligente e consciente e desenvolver da melhor forma a sua qualidade de vida. Na cidade de São Paulo,
os veículos são utilizados 24 horas por dia, e são liberados todos os dias altos índices de poluentes no ar.
O projeto Carro Voador tem a intenção de desenvolver um transporte seguro que não libere poluentes no ar,
não coloque o ser humano em uma situação de stress, pois não haverá trânsito, proporcionando assim uma
alternativa para a continuarmos a nossa locomoção sem danificar o nosso bem mais precioso que é o nosso
meio ambiente. Facilitar a locomoção, evitar congestionamento, diminuir a poluição é o que queremos com
o nosso projeto. Esta iniciativa proporcionará uma grande inovação, pois o carro se moverá com energia,
uma das melhores alternativas para viabilizarmos o projeto e reduzir a poluição.

Palavras-chave:
poluição; congestionamento; sustentabilidade.
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CARTILHA DO PROGRAMA DE ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL (PAN)

Cristina da Silva Santos - daniella_silsan@yahoo.com.br
Divanilde Alexandre Previtalli - divanildeprevitalli@yahoo.com.br
Letícia Teixeira Pinto - letícia.tp@uol.com.br
Orientador
Patricia Couceiro
Etec Júlio de Mesquita - Santo André - SP
dir.juliodemesquita@centropaulasouza.sp.gov.br
A educação nutricional é uma ferramenta que dá autonomia ao educando, para que ele possa assumir, com plena consciência, a responsabilidade pelos seus atos relacionados à alimentação e está em
consonância com a estratégia educativa do autocuidado (CERVATO et al, 2005).
Elaborar uma cartilha informativa a fim de facilitar a compreensão dos participantes dos grupos e ser um
material didático para profissionais que pretendem aplicar nas Unidades de Ensino.
A elaboração de material didático para realização de programas de nutrição contribui para promover
orientações dietéticas sobre a alimentação a fim de prevenir e/ou tratar doenças crônicas (obesidade, diabetes, hipertensão arterial e etc) em diferentes fases da vida.
O programa foi realizado por alunos do 2º módulos com supervisão de nutricionista. Após a divulgação
e inscrições dos interessados, realizamos a triagem nutricional dos participantes (alunos, funcionários e
professores da unidade), sendo direcionados em grupos (Grupo de Alimentação Saudável e de Emagrecimento Saudável). Realizamos a avaliação nutricional (idade, gênero, patologias e medicações usadas),
antropométrica (peso, altura e circunferência da cintura) e consumo alimentar habitual inicial e final. Dentre
as atividades realizadas semanalmente, entrega do plano alimentar, palestra sobre alimentação saudável,
pirâmide alimentar, densidade calórica dos alimentos, rotulagem nutricional e aula teórico-prático com
receitas nutritivas. Desta forma, todas as atividades realizadas foram reunidas em formato de Cartilha
entregue durante as palestras a cada participante.
A implantação do serviço do aconselhamento nutricional em grupos teve como resultados esperado
a mudanças de hábitos alimentares, inclusão de atividade física, perda de peso, melhora no conhecimento
sobre nutrição. Espera-se que o recurso da cartilha seja útil para utilização em grupos e palestras realizadas
para diferentes faixas etárias ou grupos específicos (grupo de diabéticos, hipertensos e obesos), podendo
assim ser ampliado para outras Unidades de Ensino assim como para a comunidade externa (pais, moradores próximos a escola, filhos e parentes).
Palavras-chave:
cartilha do programa; alimentação equilibrada; avaliação nutricional; aconselhamento; materiais didáticos.
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CASTANHAS DE CAJU
APLICAÇÕES ALTERNATIVAS DE SUAS PROPRIEDADES

Carla Almêda Correia - carla.ameda@yahoo.com.br
Juliana Magalhães Ramos Siqueira - juliana.m.r.siqueira@gmail.com
Luan Merida de Medeiros - luan_mm@hotmail.com
Orientador
Maria Toshiko Suzuki de Oliveira
Etec Getúlio Vargas - São Paulo - SP
dir.getuliovargas@centropaulasouza.sp
Durante o processo de torrefação da castanha de caju para fins alimentícios há o constante desperdício do líquido da casca da castanha de caju, o LCC. A cajucultura, especialmente no nordeste brasileiro e
na Índia, traz vultosos capitais no que tange a empregos e produção, demonstrando a importância do fruto
no cenário global.
O objetivo deste trabalho é extrair e utilizar o LCC como inseticida, partindo da análise de suas
propriedades fisico-químicas; propõe-se, ademais, aplicar a amêndoa em cosméticos, de modo a evitar seu
desperdício. Em ambos os casos, reiterando o uso da castanha de caju como fonte de renda alternativa para
regiões em desenvolvimento. Ao que se conhece por caju há um engano: o fruto verdadeiro corresponde
à castanha, e não à parte carnosa, que é apenas o pedúnculo, amadurecido do receptáculo floral. O caju
deriva do cajueiro, Anacardium occidentale.
O LCC foi obtido pelo método da extração contínua via solvente. Para isso, utilizou-se o aparelho soxhlet e,
como solvente, o hexano. A mistura obtida foi separada por destilação fracionada.
O óleo adquirido foi submetido a análises, tais como medição de pH, determinação de densidade, teste fungicida e índice de saponificação. Estas foram, posteriormente, comparadas com os resultados encontrados
na teoria. O líquido extraído foi aplicado como princípio ativo em um inseticida agrícola. Este também foi
submetido a análises para verificar sua eficiência no combate de pragas de plantas.
As amêndoas restantes foram torradas e trituradas a fim de serem aplicadas em um sabonete líquido, para
que este conferisse efeito esfoliante. Ademais, foi extraída a essência da amêndoa torrada por meio de uma
destilação simples. Todas as análises feitas comprovaram que o óleo era o LCC. Sua aplicação como inseticida foi eficiente, eliminando as pragas sem agredir as plantas. O sabonete líquido ficou com aspecto e textura
satisfatórios. A essência obtida ficou suave e com o mesmo odor das amêndoas torradas.

Palavras-chave:
caju; castanha; LCC; inseticida; sabonete.
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COMPOSTAGEM PARA VIVEIRO FLORESTAL
Ana Corrêa da Silva - anacorrea0967@terra.com.br
Cintia Ferreira de Oliveira - Gislene.d@ig.com.br
Raquel Barros Medeiros - raquelbarroas2020@gmail.com
Orientador
Priscila Roel
Fatec de Capão Bonito - Capão Bonito - SP
f.cbonito.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
A compostagem é um método decomposição biológica e fermentação da matéria orgânica contida
em restos sólidos com a ajuda da ação microbiana do solo, obtendo assim uma estabilização sob a forma de
um adubo. Dentre os processos entre os processos conhecidos de beneficiamento do lixo, a compostagem
vem se firmando como uma das mais interessantes soluções para o lixo em nosso país, devido ao seu valor
como composto orgânico para culturas agroflorestais.O propósito de produzir adubo orgânico com a compostagem, substratos utilizados no preenchimento de tubetes e sacos plásticos para formação das mudas,
evitando gastos excessivos.
O material que será utilizado para produção desse composto será recolhido na vegetação do pátio do
prédio escolar, sendo aproveitados folhas, galhos finos, restos de capina, bem como vegetais e folhagens,
também será utilizado o lixo recolhido na própria faculdade além de lixos domésticos. Após meses de
descanso esse composto será peneirado e adicionará palha de arroz carbonizada e incorporado ao substrato que abastecerá os recipientes das mudas do viveiro florestal para utilização do curso de Silvicultura,
referente ao projeto da Faculdade de Tecnologia.

Palavras-chave:
compostagem; adubo orgânico; reciclagem.
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CONCRETO ELABORADO COM AGREGADOS RECICLADOS
Eliel Maruci
Paulo José Cardoso de Souza
Sidney Rodolfo de Campos
Orientador
Kleber Aparecido Gomide
Etec Vasco Antônio Venchiarutti - Jundiaí - SP
dir.vascovenchiarutti@centropaulasouza.sp.gov.br
No Brasil, as estruturas em concreto dominam o mercado de construção civil, sendo a mais utilizada,
também, em vários outros países, por suas características mecânicas bastante adequadas e a sua excelente
trabalhabilidade. No entanto, para confecção de concreto há a necessidade da utilização de agregados
naturais, britas e areias, extraídas, por muitas vezes, por meio de processos desordenados que afetam
diretamente o meio ambiente.
Com isso, este trabalho propõe-se a estudar o comportamento mecânico de corpos-de-prova em concreto elaborados com agregados reciclados, tais como, resíduos de borracha e resíduos de construção e demolição, conhecidos como RCD. A utilização de tais agregados já é objeto de pesquisa em muitas instituições
brasileiras e internacionais e, os resultados obtidos têm sido favoráveis a sua utilização como forma de reutilizar/reciclar materiais de difícil decomposição na natureza para fins mais nobres, tais como em pavimentação.
Para tanto, serão realizados séries de ensaios, utilizando, como referência, um concreto usual com
resistência característica a compressão de 20 MPa, e outros concretos utilizando agregados reciclados em
substituição às areias, no caso de resíduos de borracha, e às britas, no caso de RCD, em diferentes porcentagens em relação ao traço original.
Ao final do trabalho, espera-se obter resistências mecânicas um pouco inferiores ao traço padrão,
mas ainda, justificando sua utilização em concretos usuais para pavimentação de estradas e passeios, como
alternativa bastante viável à redução da degradação do meio ambiente.

Palavras-chave:
concreto; reciclagem; agregados; RCD; resíduos de borracha.
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CONFECÇÃO DE JOGOS ESTOFADOS COM GARRAFAS “PET”
Helen Brunetti da Rocha
Michel Dougas da Silva
Orientador
Silvana Botasso

Etec Profª Helcy M.M. Aguiar - Cafelândia
dir.martinsaguiar@centropaulasouza.sp.gpv.br
O projeto recicla tem por objetivo a conscientização do aluno para os problemas de meio ambiente e
organização dos mesmos em formas de reciclar e preservar o meio em que vivem. Mostra ao aluno que ele
tem condições econômicas para realizar o projeto, pois o mesmo tem gasto muito baixo.
Dá oportunidade de o aluno usar sua imaginação e criatividade.
A confecção dos jogos estofados tem deixado os alunos muito empenhados e isto é o que mais
importa: orientação, criatividade, uso de suas habilidades, baixo valor econômico, trabalho em equipe.
Os jogos estofados poderão depois de prontos serem pintados, forrados ou usar da forma como ele está.

Palavras-chave:
problemas do meio ambiente; reciclar; confecção.
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CONSTRUÇÃO DE LINHAS RURAIS
Hélio da Silva Filho - hsf001@gmail.com
Orientador
Nathalia Albanezi Napolitano

Etec Waldyr Duron Junior - Piraju - SP
ete_piraju@hotmail.com
Esse projeto reunirá recomendações técnicas para o setor de eletrificação rural, além de resultar em
um material de consulta da área Elétrica. Destina-se à construção de um software simulador para construção de linhas de distribuição rurais. O software utiliza-se de uma interface gráfica para representação
unifilar do projeto elétrico. O sistema possui um módulo utilizado para efetuar os cálculos elétricos e financeiros do projeto. O resultado financeiro poderá ser visualizado na tela, com toda a relação de materiais
necessários para a construção do projeto. A tecnologia aliada ao conhecimento técnico servirá para facilitar
o trabalho do homem.

Palavras-chave:
software simulador; linhas rurais; cálculos elétricos; cálculos financeiros.
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CONSTRUÇÃO DE MINHOCÁRIO ECOLÓGICO
Cristiane Zamperin Escanhoela - email:criz_esc@hotmail.com
Ingrid Zenthofer Fischer - email:ingfischer@hotail.com
Orientador
Natália Tsuzuki

Etec de Piedade - Piedade - SP
escolatecnicadepiedade@gmail.com
Os povos de civilizações antigas, como os egípcios, gregos e romanos conheciam e valorizavam a
utilizavam o trabalho das minhocas para desenvolver diversos tipos de culturas agrícolas. As minhocas estão
entre os primeiros animais presentes na Terra há 600 milhões de anos e sua importância para a fertilização
dos solos já é conhecida há mais de dois mil anos, quando o filósofo Aristóteles as definiu como “arados da
terra” por sua capacidade de descompactar os terrenos mais duros.
Atualmente, a minhocultura tem sido amplamente discutida, porém, apesar de sua grande importância para
a agricultura, de sua simplicidade e praticidade para utilização.
O húmus produzido por minhocas constitui-se de elementos químicos indispensáveis para a adubação
equilibrada das plantas, enriquecendo a vida microbiana, melhorando a porosidade a aeração do solo e
com isso, permitindo maior infiltração e retenção d’água. Por tais qualidades, o húmus substitui satisfatoriamente todos os adubos químicos utilizados na agricultura, contribuindo assim, para a produção de plantas
fortes e saudáveis e, conseqüentemente uma boa alimentação humana.
Objetiva-se a produção de húmus ou vermicomposto (adubo orgânico) e obtenção de minhocas para complementação alimentar de aves.
A construção é realizada com material de fácil disponibilidade, adequando-se ao pequeno produtor
rural, quanto ao urbano. Tornando-se uma fonte de renda extra em um pequeno espaço na propriedade.
O projeto visa a integração dos alunos, e principalmente, ao envolvimento das disciplinas de manejo de
solos, manejo animal e fazendo assim a integração interdisciplinar. Com a prática de criação de minhocas,
em uma pequena propriedade, é possível obter lucro na produção de húmus. Além de ser uma prática de
autosubsistência, o húmus acaba sendo comercializado para atender agricultores, jardineiros, paisagistas,
floricultores e a quem necessitar.

Palavras-chave:
minhocultura; húmus; esterco curtido; sustentabilidade; terra orgânica.
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CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO ATRAVÉS DOS JOGOS E
DESAFIOS DE MATEMÁTICA E A PRODUÇÃO DE SOFTWARE EDUCATIVO
Elton Alex Silva - elto.ales@hotmail.com
Orientador
Willian Gonzaga Pereira
Fatec Prof. Waldomiro May - Cruzeiro - SP
dir.fateccruzeiro@centropaulasouza.sp.gov.br
Este trabalho tem como finalidade principal a confecção de um livro didático contendo os jogos de
Matemática que poderão ser utilizados pelos professores da rede oficial de ensino, não so da região como
também no âmbito nacional. Procuramos selecionar vários jogos que envolvessem conteúdos de Matemática e que pudessem ser aplicados no ciclo básico (primeira a quarta serie do ensino fundamental), no ensino
fundamental ( de quinta a oitava series) e ate mesmo no ensino médio. Também este trabalho disserta um
pouco sobre os jogos e a educação, como utilizá-los pedagogicamente em sala de aula e como representam
um excelente recurso didático. Possui também uma parte que comenta sobre a postura do professor em
relação a aplicação dos jogos. Portanto, procuramos confeccionar um material que fosse acessível para
todos que são tomados pela paixão e arte de ensinar Matemática. Estamos cirando um núcleo de desenvolvimento de software educativo nesta unidade, que tem por objetivo apoiar os alunos que pretendem
atuar nesta área de trabalho. Temos a intenção de introduzir nas escolar publicas estes jogos e darmos um
apoio didático- pedagógico para os professores que procuram ferramentas de ensino para dar suporte ao
processo de ensino aprendizagem.

Palavras-chave:
software educativo; ensino aprendizagem; jogos de matemática.
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CONTROLE DE CARGAS POR TELECOMANDOS

Alexandre Pardini Vicentini - alexpv@teleipfone.com.br

Orientador
José Arnaldo Bottesini

Etec Philadelpho Gouvea Netto - São José do Rio Preto - SP
dir.gouveanetto@centropaulasouza.sp.gov.br
O objetivo deste trabalho consiste no estudo de um sistema de controle de cargas remotamente
através de telecomandos. A motivação surgiu da necessidade de pessoas com dificuldade permanente ou
temporária de locomoção e da preocupação com a poluição do meio ambiente com o descarte de pilhas e
baterias. Este sistema trabalha com rádio frequência (RF), com transmissão de dados digitais podendo controlar até quatro cargas (Ventilador, Lâmpada, Aparelho de ar condicionado, portas, portões etc.) e trabalha
com sistema de produção de eletricidade com alternador.

Palavras-chave:
controle remoto; transmissão digital; rádio frequência; energia limpa; meio ambiente.
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CONTROLE DE DESCARTE DE MATERIAL RECICLÁVEL

Adriana Cadete da Silva - adididasilva@hotmail.com
Daiana Paula Tizer Parra dos Santos - dainaparra@yahoo.com.br
Gerson Araújo da Costa - gerson_maua@yahoo.com.br
Orientador
Cláudio Milanez
Douglas dos Santos
Etec de Mauá - Mauá - SP
dir.etemaua@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto foi definido a partir de reuniões feitas entre alunos dos 2º módulos de Administração e
Informática. Os alunos do curso de Informática irão criar um software que visa a gerenciar o descarte e
o aproveitamento de materiais recicláveis. Muitas organizações jogam fora materiais que poderiam ser
reaproveitados, gerando receita para as mesmas. Além deste sistema que será instalado na organização, os
alunos do curso de Administração promoverão treinamentos para orientar os usuários sobre sua utilização,
bem como treinamentos voltados para o despertar da consciência de proteção ao meio ambiente dos colaboradores destas organizações.

Palavras-chave:
materiais recicláveis, sustentabilidade, responsabilidade social, sistema, software.
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CONTROLE DE SEMÁFORO EM TEMPO REAL
Alex Jefferson de Góes - alexitape@hotmail.com
Marcelo Rafael Huggler - marcelohuggler@hotmail.com
Plínio César Marins- plinio.marins@hotmail.com
Orientador
Rosirlei Clavete Batista Pavão

Fatec Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo - Tatuí - SP
dir.fatectatui@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto tem como característica intervir nos tempos dos semáforos, em tempo real, através de
dados do fluxo nas vias. Esses dados são coletados por meio de um sensor, do tipo indutivo, e processado
por um Controlador Lógico Programável.
Sendo analisado o movimento de uma intersecção semafórica, onde uma via é principal (via arterial), e a
outra uma secundária (via coletora), de menor fluxo, identificando o fluxo nas vias e, dando preferência com
sinal livre à de maior fluxo.
Visando amenizar os impactos causados pelo aumento vertiginoso da frota de automóveis nos grandes centros urbanos, como os enormes congestionamentos e o aumento de CO na atmosfera, este projeto
vem propor a mudança dos atuais sistemas de controle de semáforo de tempo fixo existente, para os de
controle em tempo real.
E, associado ao sistema “inteligente” de controle semafórico, propõe a substituição das lâmpadas
incandescentes dos semáforos, por módulos a Led, e uma sinalização específica para os deficientes visuais,
com a utilização de sinal sonoro e a implantação de piso tátil, conforme norma da ABNT.
Objetivando proporcionar à sociedade uma melhor qualidade de vida, sem prejudicar a segurança e a circulação do trânsito, resultando em mais tempo disponível para atividades de bem estar, lazer com a família,
amigos, diminuindo o stress do trânsito, e aumentando a segurança nas intersecções semafóricas.
Dessa forma, pretende-se demonstrar os benefícios sociais e ambientais que poderão ser alcançados com
a adoção da proposta, como a redução no número de paradas desnecessárias; dos atrasos; no tempo de
percurso; de acidentes; da emissão de CO, HC na atmosfera; no consumo de combustível; no número de
assaltos por abordagens em esperas desnecessárias e economia em até 90 % de energia com a substituição
das lâmpadas incandescentes pelo módulo a Led. Além da inclusão social do deficiente visual, garantindo
a eles maior mobilidade, com segurança, e de maneira autônoma.
Palavras-chave::
semáforo inteligente; acessibilidade; segurança no trânsito.
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CONTROLE MICROPROCESSADO DOS SISTEMAS DE
CONFORTO E CONVENIÊNCIA AUTOMOTIVA
Bruno Casagrande Dias - casagrande_bruno@hotmail.com
Bruno Venâncio - bruno89_89@hotmail.com
Marcos Antônio de Carvalho Guedes - marcosacg01@hotmail.com
Ricardo de Andrade - itamaxmin@terra.com.br
Orientador
Weslley M. Torres
Fatec Santo André - Santo André - SP
dir.fatecsantoandre@centropaulasouza.sp.gov.br
Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de sistemas de conforto, conveniência e segurança, compostos de: levantadores de vidro, travas elétricas e limpadores de vidro dianteiros e traseiros. Estes
itens acrescentam segurança ao condutor, uma vez que ele não desvia a atenção de sua condução para
acionamento destes dispositivos. O método aplicado consiste em pesquisar os itens de conforto e conveniência existentes e dentro do conhecimento adquirido buscar soluções para o acionamento microprocessado
mais eficiente. Esperasse que dispositivo microprocessado implementado seja funcional e eficiente.

Palavras-chave
levantador de vidro; sensor de chuva; microcontrolador; conforto; conveniência.
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COOKIE DE PINHÃO
Luciano de Proença Ramos
Lucilene Cristina da Silva
Orientador
Diego Demarco

Fatec de Capão Bonito - Capão Bonito - SP
f.cbonito.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
A fragmentação é um dos principais processos que afetam a paisagem em nível mundial, manifestando-se nas regiões em que houve alterações no uso do solo. De maneira adequada e sustentável, podemos
utilizar diferentes meios de explorar os benefícios da araucária sem agredir a sua preservação. O pinhão é a
semente da Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, também conhecida como pinheiro-do-Paraná, originária
da Região sul do Brasil, a qual tem um papel importante na alimentação desde os primórdios das populações indígenas que viviam no Planalto Sul Brasileiro. Esta semente apresenta excelente valor nutricional,
constituída principalmente por amido que fornece um alto valor energético (2 kcal/g). Poucas pesquisas
têm sido realizadas com o pinhão, a despeito de seu grande potencial, da possibilidade de uso da semente
inteira e da obtenção de produtos derivados como a farinha para múltiplas aplicações. 		
Apesar
do pinhão apresentar características de considerável valor nutricional, existe pouca informação sobre a
sua composição química, fazendo-se necessária a condução de estudos que visem caracterizá-las, demonstrando a sua aplicação na indústria de alimentos. Com base nessas características, obtivemos, a partir do
pinhão, a produção de farinha para a substituição de produtos e amidos utilizados em diversos cardápios
e receitas, por se tratar de um produto natural e com alto valor nutritivo. Com base neste fato, elaboramos
uma receita com ingredientes nutricionais, como forma de complemento a uma alimentação saudável e
nutritiva, além de estimular o uso sustentável da araucária, garantindo a sua preservação. O cookie de
pinhão é um biscoito que tem como ingrediente principal a farinha de pinhão em substituição à farinha
de trigo e é preparado como um biscoito de aveia e farinha de pinhão com gotas de chocolate. Com este
trabalho pretende-se promover a preservação da araucária, estimular o uso sustentável dos produtos de
nossas florestas, incrementar o teor nutricional de produtos comestíveis, incentivar a utilização de recursos
nacionais ecologicamente corretos e promover a comercialização de um produto de excelente qualidade e
receita inovadora. O cookie com a adição de farinha de pinhão é viável para produção e comercialização.

Palavras-chave:
pinhão; farinha; cookie; produto alimentício; Araucária; pinha.
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COZINHA SOLAR
Felipe Uzeda Delgado - felipe_hv_821@hotmail.com
Francisco Carlos da Costa Neto - francisco.esperanza@hotmail.com.br
Rodrigo Navarro Argentin - rodrigo.argentin@hotmail.com
Orientador
Erica Gayego Bello Figueiredo Bortolotti

Etec Conselheiro Antonio Prado - Campinas - SP
dir.antonioprado@centropaulasouza.sp.gov.br
Um dos maiores problemas ambientais hoje é o aquecimento global. As atuais fontes energéticas contribuem muito para essa situação, por isso uma grande tendência em fontes renováveis e limpas de energia.
Fontes limpas são aquelas que não emitem GEE (gases de efeito estufa), ou que apresentam um ciclo do
berço ao berço, como o álcool: na queima do combustível ocorre liberação de GEE, mas este é sequestrado
(absorvido) pela própria plantação de cana (fotossíntese). A energia solar é uma fonte limpa e renovável,
pode ser utilizada no aquecimento da água, transformada em energia elétrica ou ainda para o cozimento
de alimentos. Devido a nossa localização e clima, o uso da energia solar é totalmente viável, sendo possível
seu uso até mesmo no inverno. O projeto tem o objetivo de construir e analisar o desempenho de uma
cozinha solar, proporcionar a educação ambiental e incentivar o uso de tecnologias sustentáveis através da
construção de um fogão e um forno solar de baixo custo e de fácil execução. A cozinha solar proporciona a
cocção de alimentos dispensando o uso de combustível, sistemas de ignição ou procedimentos de ativação,
não emite fumaça e GEE, está isenta dos perigos relativos ao uso dos combustíveis, evita desmatamento,
evita transporte e queima de combustível, são portáteis. Não substitui o convencional, apresenta um tempo
maior de cozimento, só funciona em dias de pleno sol. O fogão foi construído com materiais reaproveitáveis
e a técnica utilizada é a reflexão por espelhos culminado num único ponto:“a boca do fogão”. O forno
foi construído com uma caixa de papelão e a técnica utilizada é a criação de um “efeito estufa”. Vários
testes já foram realizados, como a preparação de lasanha, batatas, ovos fritos, doce leite e chá. Como o
mesmo utilizou materiais muito baratos, uma otimização desses equipamentos faz com que possamos
tornar acessível à população de baixa renda uma tecnologia bastante útil, tanto ambientalmente quanto
economicamente.

Palavras-chave:
energia solar; fogão solar; forno solar; fontes alternativas de energia.
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CRÉDITO DE CARBONO
Juliana Quierati da Silva - juliana.quierati@hotmail.com
Raysy Manuelly Bonafim Ferreira - raysytha@yahoo.com.br
Renato Basso - shady_renato@hotmail.com
Orientador
Vagner Corrêa Netto

Etec de Bebedouro - Bebedouro - SP
dir.etebebedouro@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto trata da ação de fomentar a preservação e ampliação das áreas verdes existentes, com
a redução da emissão de CO2, através de créditos de carbono ou redução certificada de emissões. Tem
como propósito amenizar o efeito estufa que impacta no meio ambiente e é considerada a principal causa
do aquecimento global. A justificativa para a execução do projeto é que haverá a contribuição para que
a qualidade de vida seja melhorada e que haja o desenvolvimento sustentável. A metodologia aplicada
será a do levantamento quantitativo de dados para conhecimento do mercado, que serão analisados com
o objetivo de se obter informações mais precisas sobre esse mercado. Como resultado, espera-se que haja
maior conscientização da comunidade empresarial sobre as questões relativas à preservação ambiental e
que ações efetivas sejam aplicadas.

Palavras-chave:
crédito; carbono; meio ambiente.
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CRESCENDO COM A TECNOLOGIA
Jéssica Vieira de Andrade
Ludmila Parreira Azevedo
Robson Fernando de Albuquerque
Orientador
Kenia Cristine Carlos da Silva

Etec de São Roque - São Roque - SP
dir.etesaoroque@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto tem como finalidade principal aplicar os conhecimentos práticos da disciplina de Instalação
e Manutenção de Computadores realizando a manutenção preventiva e corretiva dos computadores do
laboratório da Escola de Educação Especial Zenith Rocha Oliani (APAE de São Roque), que se encontrava
desativado; dessa forma, através de mini cursos de informática lecionados por alunos da Etec de São Roque, proporcionando uma qualificação profissional e a possibilidade de uma (re)colocação no mercado de
trabalho.

Palavras-chave:
inclusão; teoria; pratica; recolocação profissional; trabalho; qualificação.
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CRIAÇÃO DE UM DICIONÁRIO ELETRÔNICO COMENTADO DOS TERMOS
DAS PRINCIPAIS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
Giovanni Di Pasquale Junior - giovannidipasqualejunior@gmail.com
Orientador
Renata Ap. de Carvalho Paschoal
Fatec Garça - Garça - SP
dir.fatecgarca@centropaulasouza.sp.gov.br
O presente trabalho de conclusão de curso visa apresentar o Dicionário Prático para Programadores,
um software de auxílio a programadores e estudantes de informática que reúne as sintaxes das principais
linguagens de programação utilizadas no cenário nacional. É interessante ressaltar a importância do software diante do crescente dinamismo pela busca de informações, já que com a utilização desse Dicionário
o usuário se depara com cinco linguagens diferentes. As linguagens disponíveis no Dicionário são Pascal,
C, Delphi, Java e C# (C - Sharp) e, com isso, o usuário poderá pesquisar e buscar pelas sintaxes de acordo
com a linguagem desejada. Ainda será aceitável realizar a comparação entre as sintaxes das linguagens,
ou seja, o usuário poderá compará-las antes de utilizar. O DPPP (Dicionário Prático para Programadores)
ainda possui um arquivo de Ajuda para que o usuário possa consultar em caso de dúvidas na utilização do
Software. Sua interface foi criada com a finalidade de ser simples e objetiva, com menus e botões intuitivos
e um ambiente agradável e aprazível. Por ser tratar de uma versão beta, o Dicionário possui um item de
pesquisa de utilização, que tem a finalidade de analisar a aceitação do usuário para com o Software e, dessa
forma, aperfeiçoá-lo constantemente.

Palavras-chave:
dicionário; linguagem de programação; software; programadores.
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CULTIVO E PROCESSAMENTO DA VASSOURA DE FORMA
SUSTENTÁVEL E USO DAS SEMENTES NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL
Alexandre Pedrinho
Marcos Viniciius Aparecido Schimidt Antonio
Willian Francisco Germano
Orientador
Silvio César Pântano

Etec Dr. José Luis Viana Coutinho - Jales - SP
dir.vianacoutinho@centropaulasouza.sp.gov.br
A região de Jales destaca-se pela predominância de propriedades rurais familiares. Nesse sentido, a
criatividade para geração de renda torna-se imprescindível. É bastante relevante que os empreendimentos
agropecuários sejam focados em obtenção de produção com baixo custo de investimento. A ETEC de Jales
tem a missão de formar técnicos com o perfil voltado ao empreendedorismo criativo. Na região existe
pequena oferta de vassouras caipira, tornando o mercado atrativo. Essa atividade é interessante porque a
vassoura é um sorgo, portanto, suas sementes podem ser utilizadas na alimentação animal, integrando vários setores agropecuários da escola. No cultivo da vassoura no modelo tradicional pode existir degradação
do solo pelo uso de aração e gradagem. Esse projeto tem o objetivo de implementar a cultura da vassoura
num modelo sustentável, usando a semeadura direta; contextualizar as praticas de ensino e aprendizagem
ao aluno, gerando habilidades e conhecimentos com o desenvolvimento das técnicas de cultivo, elaboração
das vassouras e utilizar as sementes para alimentação de animais. Esse projeto justifica-se devido ao uso
de praticas convencionais (semeadura direta) e cultivo em escala comercial mecanizado. A cultura permite
rentabilidade para a propriedade, pois, alem da venda da vassoura, a semente para alimentação de animal
(substituindo o milho). O projeto foi desenvolvido nos anos de 2008 e 2009, com semeadura de 3 há em
2008. o cultivo consistiu em; controle de plantas daninhas, adubação de cobertura com uréia; dobra de
planta para amadurecimento das sementes, corte e limpeza das aniculas, retirada e trituração das sementes,
confecção e comerciliazaçao das vassouras e preparo da rações. Os resultados alcançados foram: semeadura direta e sustentável da cultura da vassoura em escala comercial, economia de 1/3 do milho utilizado no
trato dos animais e êxito no ensino contextualizado.

Palavras-chave:
empreendedorismo criativo; cultura da vassoura.
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CULTURA DE CÉLULAS E SUAS APLICAÇÕES
À BIOENGENHARIA DE TECIDOS
Letícia Scalone - Letícia_scavone@hotmail.com
Lívia Maria Ruiz Roberto - li.mary@hotmail.com
William Cesar de Meneses Alves - wemverde@hotmail.com
Orientador
Selma Candelária Genari

Fatec de Bauru - Bauru - SP
f.bauru.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
Diante das limitações da utilização dos enxertos ou transplantes ósseos autógenos, diferentes materiais vêm sendo pesquisados para substituí-los na aplicação clínica como implantes. Muitos destes dispositivos são desenvolvidos para atuarem na interface com os tecidos receptores no organismo, interagindo com
eles. Estes dispositivos concebidos para serem implantados são atualmente conhecidos como biomateriais
Contudo os efeitos citotóxicos de alguns desses materiais constitui uma contra-indicação ao seu uso. A
partir da necessidade de implementar as características funcionais dos biomateriais, fez-se necessário a
busca de alternativas, levando ao desenvolvimento da engenharia de tecidos, que se refere a uma combinação de princípios e métodos da Biologia Celular e Tecidual com aqueles da engenharia, para elucidar o
entendimento fundamental das relações estrutura-função em tecidos normais e doentes, visando à reparação ou substituição desses. As células são os elementos fundamentais durante o reparo e a regeneração
tecidual, assim o sucesso da engenharia de tecidos depende da utilização dos tipos celulares apropriados,
da capacidade de prever a resposta celular e das técnicas de cultura para proliferação e diferenciação
em tipos celulares específicos. Assim, a cultura celular é uma importante ferramenta de trabalho na engenharia de tecidos, utilizada desde a investigação da biocompatibilidade e citotoxicidade, potencial de
diferenciação, na seleção dos biomateriais apropriados, como também na expansão celular e cultivo sobre
moldes tridimensionais objetivando a implantação no paciente. O presente projeto objetiva a implantação
do Laboratório de Cultura Celular e a padronização das metodologias para a obtenção e cultivo de células,
utilizando-se células Vero, recomendadas pela ASTM F813-83 e NBR ISSO 10993 - ABNT 1999 como padrão para avaliação da citotoxicidade de fármacos e de biomateriais, e para verificação da manutenção das
características e propriedades diferenciadas.

Palavras-chave:
bioengenharia de tecidos; cultura celular; células Vero; citotoxicidade.
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DE OLHO NO ÓLEO
Elizete Domingues Machado
Luana Aparecida Leite Carriel
Patrícia Aparecida França
Orientador
Roberto Carlos Vicente de Oliveira

Etec Dr. Dario Pacheco Pedroso - Taquarivaí - SP
dir.pachecopedroso@centropaulasouza.sp.gov.br
O consumo de combustíveis fósseis derivados do petróleo apresenta um impacto significativo na
qualidade do meio ambiente. Como alternativa a este impacto, vêm sendo realizadas, há anos, experiências com combustíveis alternativos. Entre estas iniciativas, destaca-se a reciclagem de resíduos agrícolas e
agroindustriais, que vem ganhando espaço cada vez maior por associar a possibilidade de diminuição do
impacto ambiental ao reaproveitamento dos resíduos como matéria -prima de baixo custo. No Brasil, a
maior parte do óleo vegetal residual, oriundo do consumo humano, é descartado na rede de esgotos, sendo
considerado um crime ambiental. Desta forma, este projeto propõe como alternativa a este problema o estudo da produção de biocombustível e de sabão a partir do resíduo do óleo vegetal doméstico e comercial;
tendo como objetivo central desenvolver experimentos demonstrativos simples com os alunos desta ETEC e
envolvê-los na articulação da comunidade local para discussão da importância da problemática ambiental
levantada. A metodologia adotada está baseada em um processo participativo, através da realização de
oficinas com professores da ETEC, para que estes possam desenvolver o tema com alunos e funcionário da
escola.
O envolvimento dos moradores de Taquarivai será realizado através da aplicação inicial de um questionário de diagnóstico da percepção dos moradores sobre o tema e posteriores ações educativas. Como
resultado deste projeto espera-se melhorar o processo de qualificação dos alunos, através da interação
entre diversos cursos técnicos na temática ambiental; realizar o estudo desta alternativa de combustível
como suporte para futura implantação da tecnologia e fortalecer a relação escola-comunidade através da
discussão ambiental.

Palavras-chave:
resíduos de óleo vegetal; biocombustíveis; sabão; reciclagem; meio ambiente.
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DECOMPOSITOR DOMÉSTICO
Murilo Castagnaro M. de Barros
Orientador
Maida Correa
Regina Fátima Ferlini Teixeira

Etec João Jorge Geraissate - Penápolis - SP
dir.jorgegeraissate@centropaulasouza.sp.gov.br
Em nossa unidade escolar servimos diariamente 400 refeições, com hortaliças orgânicas oriundasde
nossa própria produção, tal fato, por mais bem utilizadas que sejam essas hortaliças e as refeições, ainda
acabam gerando resíduos alimentares, que serão utilizados na fabricação do fertilizante que posteriormente
será utilizado na própria horta orgânica. Frequentemente temos abates de frango e peixe na unidade, sendo
que seus restos também serão destinados ao reaproveitamento na fabricação do fertilizante. Atualmente
os ovos que não servem para o consumo humano são aterrados, mas seu destino será fazer parte da composição do fertilizante. Dessa forma estaremos reaproveitando os resíduos produzidos em nossa unidade,
portando teremos um produto natural e com baixo custo, que irá melhorar as propriedades físicas, químicas
e biológicas do solo. O objetivo é, com a utilização de Decompositor Doméstico, utilizar a melhor maneira
possível os restos de alimentos, folhas de hortaliças e outros restos provenientes de abates de aves e peixes
na unidade. Dessa forma, além de estarmos reduzindo os custos na fabricação de fertilizantes estamos
contribuindo para a conservação e melhoria do Meio Ambiente. Como metodologia será feita a utilização
do Decompositor Doméstico na horta orgânica da escola avaliação dos resultados e obtidos fotos da montagem. Os resultados esperados são obter um maior reaproveitamento dos resíduos alimentares diminuindo
a poluição ambiental, melhorar as propriedades físicas, químicas, biológicas do solo, contribuindo assim
com os Princípios Básicos da Agricultura Orgânica. E ainda incentivar e estimular os alunos á desenvolver
projetos e pesquisas. Concluindo, diante dos problemas ambientais que existem atualmente, devemos estar
sempre buscando formas que viabilizem e diminuam as agressões e danos ao meio ambiente.
O presente projeto vem de encontro com a necessidade ambiental atual, reutilizando as sobras alimentares, de hortaliças com a finalidade de produção de fertilizante orgânico para aplicação na horta orgânica
da unidade, contribuindo assim com minimização dos problemas ambientais. O presente projeto estimula os
alunos na pesquisas e desenvolvimento de projetos Sociais como a Conscientização Ambiental.

Palavras-chave:
reutilização; fertilizante natural; conservação ambiental; agricultura orgânica.
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DEMONSTRAÇÃO DE PROJETO DE IRRIGAÇÃO EM PASTAGEM
NO SISTEMA ROTACIONADO NA ETEC JOSÉ ESTEVES
Aumino Célio Prestes Barros
Diego Galhardo Martinelli
Samuel Alessander Teles Correa
Orientador
Henrique Paulo Picanço

Etec Pref. José Esteves - Cerqueira César - SP
dir.joseesteves@centropaulasouza.sp.gov.br
Em 2008 foi elaborada a planta planialtimetrica detalhada da ETEC Prefeito Jose Esteves. Este projeto
objetivou demonstrar o uso de sistema de irrigação nos piquetes reservados para pastoreio rotacionado
na escola, como um estudo de caso. A maquete da área e do sistema de irrigação miniaturizado para fins
demonstrativos foi construída em escala e utilizando-se de papelão, serragem, cola e tinta. Apresenta o
projeto que considerou a captação e o uso de água das chuvas, complementada por água obtida de poço
artesiano. Os piquetes no sistema rotacionado já estão instalados sob pastagem de grama tifton e em uso
no setor de bovinocultura para vacas leiteiras. Foram demonstrados os fatores que devem ser considerados
no dimensionamento de sistemas de irrigação, bem como o uso do sistema após a instalação do mesmo. A
metodologia demonstrada aplica-se a propriedade de pequeno porte, direcionada a pequenos produtores.

Palavras-chave:
irrigação; pasto rotacionado; tecnologia para pequena propriedade.
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DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL
PARA LINHA DE PRODUTOS COSMÉTICOS ANTI-IDADE
Camila Paula da Silva Bustamante - camilinhabustamante@hotmail.com
David Beretz Aren - davidberetz@ig.com.br
Débora Franzon Alvarez - deby_marotos@hotmail.com
Fabio Freixeda - fabiofreixeda@hotmail.com
Jefferson Lins do Carmo - jefferson.lins@yahoo.com.br
Jéssica Elizandra Silveira de Oliveira - jeesol@hotmail.com
Mariana Aparecida Oliveira -mk_2204@hotmail.com
Sanderly de Lima Siqueira - sanderlysandy@hotmail.com
Vanessa dos Santos Jukemura - vamylp@hotmail.com
Vanise Aparecida Biajoti - vanise.biajoti@diebold.com
Orientador
Carolina Marielli e João Batista
Etec de Carapicuíba - Carapicuíba - SP
dir.etecarapicuiba@centropaulasouza.sp.gov.br
A escolha do briefing como tema de TCC objetivava além da possibilidade concreta de participação dos alunos e consequentemente a visibilidade para o mesmo e para a instituição, a possibilidade de
contar com o apoio técnico fornecido pelos patrocinadores, que assumiram no papel de fornecedores das
matérias-primas. Além das peças solicitadas pelo referido concurso embalagens primárias e secundárias
para linha de tratamento cosmético anti-idade com ativos do bioma brasileiro e sua identidade visual, foi
acrescido para enfatizar as atribuições de um designer gráfico as peças de divulgação e suporte impressas
e um hot site de lançamento e/ou divulgação dos produtos.
Cada um dos grupos teve que definir dentro do público-alvo mulheres de classe C e B acima de 30 anos
qual o target, visualidade e peças de divulgação. Assim, os projetos aqui apresentados são fruto de conexões entre conhecimentos técnicos, criativos, estéticos, conceituais e éticos desenvolvidos ao longo do curso
de Design Gráfico.
Os projetos se destacam pela adequação ao público e pela viabilidade comercial, uma vez que atende
todas as especificações necessárias pra sua produção e divulgação.
O projeto foi desenvolvido em 04 etapas gerais: definição do público-alvo, pesquisa, planejamento e
produção apresentado ao aluno um fluxo de trabalho exigido no mercado gráfico atualmente. Os resultados
são todos os arquivos fechados, prontos para impressão, as pranchas de apresentação técnicas do produto,
relatório de apresentação da pesquisa e definição técnica das peças e arquivos para divulgação via web
(hot site).
Palavras-chave:
projeto gráfico; embalagens; publico-alvo; mercado.
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DESENVOLVIMENTO DE BANANA CHIPS CONDIMENTADA E
AROMATIZADA COM BACON E/OU QUEIJO PARMESÃO

Adilson Lopes Artilha- lopartilha@hotmail.com
Letícia Thais dos Santos- le_thays@hotmail.com
Nayara Santiago Ruiz - nana_fowfa@hotmail.com
Orientador
Aniéli Camila Artilha

Etec Dr. José Luis Viana Coutinho - Jales - SP
dir.vianacoutinho@centropaulasouza.sp.gov.br
A banana é uma fruta com grande importância social, pois além de gerar emprego e renda, é um
alimento altamente energético (cerca de 100 de calorias por 100g de polpa). Contém vitamina C, além de
consideráveis quantidades de vitamina A, B1 e B2 e pequenas quantidades de vitaminas D e E, e minerais:
potássio, fósforo, cálcio e ferro e pobre em proteínas e lipídeos.A instituição de ensino vem desenvolvendo
alternativas de aproveitamento de frutas de forma que possam ser comercializadas durante todo o ano.
A fritura da banana com adição de aromatizantes pode ser alternativa de aproveitamento da produção e
agregação de valor. O processo de fritura aumenta o tempo de vida útil, e confere características organolépticas aceitáveis pelo consumidor. Este trabalho tem por objetivo o processamento da banana chips adicionada aromatizante de bacon e de queijo tipo parmesão e avaliação da sua aceitação pelos consumidores.
Foi realizado o teste sensorial afetivo utilizando escala hedônica de nove pontos (9 = gostei extremamente
a 1 = desgostei extremamente) e painel de 50 provadores não treinados, comprando a amostra de banana
“chips” tradicional, com a banana “chips”aromatizada com bacon e queijo.
Os dados foram analisados para os atributos cor, sabor, textura e aceitabilidade geral dentro das
categorias sexo, frequência de consumo, faixa etária, escolaridade e classe social. A análise sensorial demonstrou a preferência dos provadores pela banana “chips”aromatizada com bacon e/ou queijo, em todos
os atributos analisados.

Palavras-chave:
banana chips; análise sensorial; aromatizante.
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DESENVOLVIMENTO DE COAGULANTE NATURAL ALTERNATIVO COMO
AUXILIAR NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Andressa Ramos Prado - dessa.prado@hotmail.com
Evelise Manzano Orteg - eveliseortega@ig.com.br
Jéssica Parolina Salvador - jessica_sp13@hotmail.com
Orientador
Roberto Sanches

Etec Getúlio Vargas - São Paulo - SP
dir.getuliovargas@centropaulasouza.sp.gov.br
A água é um bem precioso e devemos conservá-la. Cada vez mais a demanda populacional aumenta,
e torna-se necessário que sejam feitos esforços para que a população tenha água limpa e tratada, somando-se a isso, tem-se a conservação do meio ambiente.
O tratamento alternativo de águas foi realizado com base na utilização de um polímero natural presente na
baba do quiabo, como auxiliar no processo de coagulação e floculação, visando o uso de menores quantidades de produtos químicos e a redução de custos. Com isso, o acesso ao tratamento básico de água em
localidades distantes e/ou sem recursos financeiros se torna mais viável. Uma vez que o quiabo rejeitado
para consumo pode ser adquirido por valores muito baixos junto ao produtor, que não perde parte de sua
produção.
A preparação mais adequada da mucilagem do quiabo, para não haver perdas e conservar suas
propriedades, foi baseada no sistema de pasteurização: aquecimento, trituração e refrigeração com o gel
formado ainda quente. Análises físico-químicas foram realizadas com as amostras de água a serem tratadas. Após as análises, são simulados os processos de coagulação e floculação no jar test.
Dessa forma, espera-se que o polímero natural, proveniente da baba do quiabo, atue de maneira eficiente
no tratamento de água, agindo como coagulante. Isso tornar-se-ia possível por meio de um dos componentes do quiabo, a pectina. Esta substância possui a propriedade de formar géis que interagiriam com as
partículas em suspensão fazendo com que essas aglutinassem de forma eficaz.

Palavras-chave:
polímero natural; ETA; quiabo; coagulação.
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DESENVOLVIMENTO DE FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA DE
UM CONTROLADOR FUZZY PARA AVALIAÇÃO DOS FATORES
DE CARGA E POTÊNCIA EM LINGUAGEM JAVA
Vanessa dos Anjos Borges - vanessaborges123@gmail.com
Orientador
Camila Pires Cremaco Gabriel

Fatec Presidente Prudente - Presidente Prudente - SP
dir.fatecprudente@centropaulasouza.sp.gov.br
O mundo vive uma nova era, um tempo de mudanças sociais, econômicas e principalmente climáticas.
O meio ambiente está respondendo diretamente à interferência negativa do homem sobre a natureza,
principalmente em relação ao consumo de energias não-renováveis. Faz-se necessário utilizar meios que
otimizem esse consumo, a fim de evitar maiores danos climáticos que podem ser irremediáveis. Neste ponto
de vista, essa pesquisa tem como objetivo principal desenvolver um software baseado em um Controlador
Fuzzy para análise, avaliação da racionalidade e eficiência da utilização de energia elétrica de uma empresa
localizada em Bastos, no Oeste do Estado de São Paulo. Muitas vezes esses motores da indústria trabalham
super-dimensionados em horário de pico. Para obter um maior controle sobre os gastos e fazer a análise de
consumo de energia, a granja utiliza um Controlador Fuzzy, construído de uma base de regras constituídas a
partir do conhecimento do problema, assim esse sistema utiliza de um processador para realizar os cálculos
pertinentes e mecanismos de inferência que convertem as saídas em ações a serem tomadas.
O Controlador proposto utiliza dois fatores para o cálculo da energia consumida na granja: o fator de
carga e o fator de potência. Esses fatores são obtidos através da relação do consumo de energia mensal da
empresa. A informatização do controlador Fuzzy tem o intuito de facilitar a manipulação dos dados obtidos
a partir da análise do consumo de energia da empresa, resultando em avaliações instantâneas e com uma
interface amigável aos usuários finais. Optou-se por utilizar a linguagem Java para a implementação do
Software, por ser uma linguagem orientada a objeto, possibilita desenvolver softwares portáveis, inúmeros
recursos de segurança e compartilhamento em rede. Espera-se que os resultados obtidos neste projeto
permitam que o próprio empresário possa verificar e analisar se a empresa está dentro do ideal quanto à
racionalidade e eficiência de energia elétrica, sem a necessidade de um especialista.

Palavras-chave:
sistema de informação; consumo de energia elétrica; Lógica Fuzzy.
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DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DE COLEÇÃO
DE CDS PANORAMA DA MÚSICA OCIDENTAL
Alessandra Alves de Araujo Maeda
Bruno Augusto Martinelli Mariano de Almeida
Camila Calolinda da Silva
Gleyce Nayane Medeiros e Silva
Jane Silva do Nascimento
Jose Ramon Rocha Pereira
Laise Alves de Moura
Lucas Inacio da Silva
Rafael Marques da Silva
Ricardo Gomes Moises
Orientador
Simone Rocha de Abreu

Etec de Carapicuíba - Carapicuíba - SP
dir.etecarapicuiba@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto se constituiu da criação, desenvolvimento e apresentação dos protótipos de 05 encartes
para CDs de música erudita, a saber: medieval, renascentista, barroca, clássica e romântica. Bem como
uma caixa para comercialização e a campanha para divulgação do produto. Coube aos alunos a escolha do
veículo de divulgação e conseqüentemente a adaptação ao seu público-alvo e projeto gráfico.
Esta exposição apresenta os resultados obtidos por dois grupos de alunos. O primeiro escolheu a revista
GULA, sendo assim, o projeto gráfico trabalhou com os alimentos e associando-os aos períodos históricos.
O segundo grupo apresentado escolheu a revista Bravo e sintetizou os elementos da ambientação dos
períodos históricos para realizar as composições para as peças gráficas.
Tendo como objetivo entender o processo de desenvolvimento de um produto gráfico com público-alvo
definido, aproximando o universo de produção desenvolvido pelo aluno em sala de aula ao exigido pelo
mercado de trabalho, valorizando a interdisciplinaridade e a pesquisa e fomentando o processo ensino aprendizagem com projetos pessoais, garantindo assim um maior envolvimento do aluno aliado a questões
de mercado.
Para tanto,foi utilizado como metodologia a pesquisa imagética dos períodos escolhidos, a busca da
síntese de representação e a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares do primeiro módulo,
permitindo aos alunos perceberem as conexões entre os diversos componentes propondo uma maior conexão entre a realidade da escola e o mercado de trabalho.
Palavras-chave:
comunicação visual; música; períodos históricos; interdisciplinaridade.
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DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
SORVETE DE CENOURA

Ana Maria dos Santos Ferreira
Bianca Paula Novaes Costa Miranda Alves
Bianca Rosa de Oliveira
Eliane Maria Alves da Silva
Maiara Cristina de Souza Emidio dos Santos
Vanessa Elias dos Santos

Orientador
Ângela Sanches Vilela e Maristela

Etec Prof. Camargo Aranha - São Paulo - SP
dir.camargoaranha@centropaulasouza.sp.gov.br
Este projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um produto para o qual fossem colocados em
prática os conhecimentos adquiridos durante o primeiro módulo do ensino técnico em Nutrição e Dietética.
Após encontros em grupo para a decisão do melhor produto a ser desenvolvido, a ideia do sorvete de cenoura foi a escolhida, que se justifica pelo baixo consumo de legumes na infância e pelo fato de o sorvete
ser um produto de alta aceitação nesta idade. Pesquisa de aceitação do público foi aplicada onde houve
grande interesse por parte dos entrevistados, levando os integrantes do grupo a desenvolver a parte de
marketing nutricional e estratégia de marketing para a divulgação. A rotulagem do produto foi desenvolvida
levando em consideração os conhecimentos adquiridos, leis vigentes e a parte estética. O desenvolvimento
deste produto tem como resultado esperado um aumento no consumo de legumes possibilitando maior
amplitude de sua forma de preparo.

Palavras-chave:
cenoura; sorvete; público infantil; desenvolvimento de produto.
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DESENVOLVIMENTO DE UM EXPERIMENTO DE FÍSICA
MONITORADO VIA WEB EM TEMPO REAL

Cristiano Donizeti Ferrari - ferrarifatec@gmail.com
Marcio Antonio Gasparini - marciogasp1@hotmail.com
Fabio Avanci Silveira - fabioavanci@hotmail.com
Orientador
Marcos Aparecido Chaves Ferreira

Fatec Catanduva - Catanduva - SP
f.catanduva.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um protótipo automatizado para o ensino através da web, especificamente do experimento de física denominado plano inclinado. Os dispositivos foram
construídos, com componentes comumente utilizados na área de automação industrial, sendo sua operação
executada remotamente e de forma autônoma, ou seja, o experimento deve permanecer disponível ininterruptamente sem a necessidade de qualquer interferência humana para sua operação.
O processo de criação e desenvolvimento deste laboratório remoto de física além do aprofundamento
nos conceitos de física, contribui para uma melhor formação dos alunos com a compreensão dos princípios
de tecnologias de automação, manutenção e controle de um processo automatizado. Tratando-se de um
problema inserido nos ensinos fundamental e secundário, promove a inclusão digital e o uso das tecnologias no ensino a distância.
Utilizando uma esfera metálica como corpo de prova, para a realimentação automática do sistema, foi proposto o uso de uma rosca sem-fim acoplada a um motor de passo para o controle do ângulo de inclinação
da rampa. Posicionando a rampa em um ângulo negativo, na extremidade inferior a esfera presa com um
solenóide. O solenóide é desligado quando a rampa alcança a inclinação positiva desejada. Os registros de
deslocamentos são detectados através de sensores indutivos.
Por meio de um sistema de instrumentação virtual baseado em LabVIEW®, todos os sensores e atuadores
são monitorados e controlados pelo microcomputador. O sistema é capaz de processar as informações,
efetuar o tratamento dos dados e disponibilizá-los aos usuários em forma de gráficos e tabelas, acessados
remotamente por meio de da rede de computadores.

Palavras-chave:
ensino de física; ensino a distância; instrumentação virtual; sensores.

FETESP • 2009

99

Desenvolvimento do projeto gráfico para
linha de materiais escolares

Camila Calabrez - nuriko_sampaio@yahoo.com.br
Diego Santos - diego.anonimo87@gmail.com
Heitor Vinício - veitorvinicio@gmail.com
Wesley Lopes - weslwyperc@hotmail.com
Orientador
Michel Will

Etec de Carapicuíba - Carapicuíba - SP
dir.etecarapicuiba@centropaulasouza.sp.gov.br
A proposta teve como objetivo aproximar prática profissional e atividades desenvolvidas em sala de
aula, tornando possível o entendimento do processo de desenvolvimento de materiais gráficos como um
todo. O objetivo deste projeto foi utilizar a visualidade de mitologias no caso respectivamente japonesa
e indiana para criar uma linha de materiais escolares e peças de divulgação, para estudantes do ensino
fundamental II. Cada um dos grupos trouxe um aspecto relevante de cada mitologia do ponto de vista
conceitual a fim de agregar valores não só estéticos como também éticos condizentes com a faixa etária.
Assim, os projetos aqui apresentados são fruto de conexões entre conhecimentos técnicos, criativos, estéticos,
conceituais e éticos desenvolvidos durante o 2º módulo do curso de Design Gráfico.
O projeto destaca-se pela adequação do tema ao público, trazendo para o ambiente de aprendizagem
uma visualidade repleta de valores de amizade, companheirismo, compreensão, valores esses importantes e
muitas vezes escassos dentro deste segmento de produtos. Os projetos se destacaram também pela viabilidade comercial, uma vez que atende todas as especificações necessárias pra sua produção e divulgação.
O projeto foi desenvolvido em 04 etapas gerais: definição do público-alvo, pesquisa, planejamento e
produção apresentado ao aluno um fluxo de trabalho exigido no mercado gráfico atualmente.
Os resultados são todos os arquivos fechados, prontos para impressão das linhas de materiais escolares Akaoni e Ganesh e Mushika, incluindo cadernos, fichários, folhas de fichário, agenda, bloco de notas, estampa para
porta cd, estampa para mochila, espanta para estojo, embalagens, marcador de páginas e também peças de
divulgação desta linha. Confeccionamos protótipos para melhor visualização de alguns ítens.

Palavras-chave:
projeto gráfico; material escolar; mitologia japonesa; mitologia indiana.
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DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS EDUCATIVOS A PARTIR
DA REUTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS
E DE INFORMÁTICA DESCARTADOS

Evandro Dalto
Luis Henrique Pelicano
Maurício José de Grandi Junior
Orientador
Giovanni César dos Santos

Fatec Catanduva - Catanduva - SP
f.catanduva.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
Com a rápida evolução das tecnologias; vários equipamentos têm se tornado obsoletos, sendo descartados, gerando grandes quantidades de resíduos poluentes que contaminam o meio ambiente. Pelo
grande potencial de aplicação que muitos ainda possuem, podem ser empregados em projetos de inclusão
digital e tecnológica, postergando o seu sucateamento. No ensino, podem também auxiliar na criação de
um ambiente de aprendizagem contextualizado. Particularmente, o ensino de física, com o emprego de
recursos didáticos adequados e a criação de ambientes interativos, pode se tornar mais agradável e os
docentes poderão avaliar o estágio do conhecimento alcançado pelos alunos de uma forma mais efetiva.
O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de protótipos para fins educacionais produzidos com equipamentos eletroeletrônicos e de informática que se encontram em desuso por não atenderem
às necessidades atuais, obtidos por meio de doações de empresas. Ainda, os protótipos desenvolvidos têm
potencial de serem utilizados em projetos de extensão de cunho social. Dessa forma, este trabalho também
poderá contribuir para a promoção da inclusão digital e tecnológica, além de favorecer a preservação do
meio ambiente.
Como primeiro experimento, foi construído um plano inclinado para o estudo da cinemática e dinâmica. Assim, os dados gerados no experimento foram capturados por dispositivos eletrônicos, compostos entre
outros por sensores fotoelétricos, interligados à porta paralela um microcomputador obtido por doação
como sucata. Por meio de programas computacionais livres ou gratuitos, como por exemplo, a ferramenta
Java, o sistema foi capaz processar as informações, efetuar o tratamento dos dados e disponibilizá-los aos
usuários em forma de gráficos e tabelas.

Palavras-chave:
ensino de física; porta paralela; software livre; sensores fotoelétricos.
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL
PARA MELHORAMENTO GENÉTICO DE BOVINO LEITEIROS

Jose Antoine Choukaira
Orientador
Gilmara Bruschi Santos

Fatec Ourinhos - Ourinhos - SP
dir.fatecourinhos@centropaulasouza.sp.gov.br
Bovinocultura leiteira é uma atividade importante no setor agropecuário da região de Ourinhos, porem
na maior parte das propriedades a atividade é desenvolvida em condições precárias. O desenvolvimento de
programas de melhoramento zootécnico do rebanho (melhoramento genético e melhoramento ambiental)
pode auxiliar no desenvolvimento da atividade na região, propiciando melhor produtividade e maior renda
aos pequenos produtores rurais. Contudo, o principal problema encontrado por estes criadores é a falta de
conhecimento sobre a atividade e de assistência técnica relacionada a produção e ao gerenciamento das
atividades como um todo e permita ao criador escolher os melhores animais dentro do rebanho, decidir ela
compra de reprodutores e planejar os melhores sistemas de acasalamento dentro do plantel pode auxiliar o
criador e os técnicos na tomada de decisão. Desta maneira, o objetivo deste projeto é o desenvolvimento de
um sistema de melhoramento zootécnico da produção leiteira que auxiliar no gerenciamento da atividade
e no processo de melhoramento genético do rebanho. O presente projeto será desenvolvido por meio de
ferramenta DLPHI, juntamente com sistema gerenciados de banco de dados. Serão implementadas rotinas
que simulam as diversas atividades da criação leiteira desde a alimentação, melhora da pastagens, custos
de produção por atividade, entre outras e também a avaliação genética dos animais pertencentes as diferentes categorias na fazenda. Para cada uma das rotinas serão preparados menus de interface simples com
o usuário. Este poderá ainda inserir no programa todas as informação zootécnicas do rebanho, constando
das informações dos animais para cálculos dos valores genéticos dos mesmos. Espera-se com o presente
projeto obter uma ferramenta auxiliar importante no melhoramento genético e das condições ambientais
de diversos rebanhos leiteiros.

Palavras-chave:
melhoramento genético animal; gado de leite; seleção; cruzamentos.
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DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO SENSORIAL DE LEITE
FERMENTADO TIPO IOGURTE NATURAL COM LEITE DE BÚFALA
ADICIONADO DE BIOMASSA DE POLPA DE
BANANA NANICA VERDE
Dayane Mayumi Osaka
Aline Gabriela Simoni
Orientador
Renata Bonini Pardo

Fatec Estudante Rafael Almeida Camarinha - Marília - SP
dir.fatecmarilia@centropaulasouza.sp.gov.br
Tendo em vista, as características nutricionais do leite de búfala, o efeito prebiótico da polpa de banana verde, bem como a busca por alimentos saudáveis e inovadores, o presente trabalho tem por objetivo
desenvolver um leite fermentado tipo iogurte natural de leite de búfala enriquecido com polpa de banana
verde e avaliar as características sensoriais do mesmo.
Em cada processamento foram elaborados três tipos diferentes de leite fermentado tipo iogurte: com
leite de vaca (Lfv), com leite de búfala (Lfb) e com leite de búfala acrescido de biomassa de polpa de banana nanica verde (musa cavendishii) (Lfbb). As avaliações sensoriais do presente estudo foram realizadas
por 11 provadores treinados seguindo uma escala hedônica de 9 pontos para as seguintes características:
aparência, cor, aroma, sabor e sensação na boca. O leite Lfb foi bem aceito (79,30%) quando comparado
ao tradicional Lfv (74,55%), sendo a principal característica a diferenciá-los a cor, cuja preferência revelou
media de 7,91 (+- 0,94) ara lfb e de 6,64 (+-1,69) para Lfv. O Lfbb obteve aceitação (78,99%) ligeiramente
superior quando comprado ao Lfb (78,59), todavia estas diferenças não apresentaram significância estatística.
Assim, embora sendo o preferido entre os provadores, as medias atribuídas para todas as características avaliadas também não diferiram estatisticamente. O fato de os provadores não terem observado
diferenças significativas entre o produto de leite de búfala e o leite fermentado tipo iogurte enriquecido com
biomassa de banana verde permite concluir a viabilidade do processo e do produto final. Nesse sentido,
sugere-se o desenvolvimento de estudos mais aprofundados.

Palavras-chave:
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FETESP • 2009

103

DESIGN ANATOMIC
Edmilson Pereira - e_dmilson@yahoo.com.br

Orientador
Maria Tereza Fernandes Carvalho

Etec de Birigui - Birigui - SP
dir.etebirigui@centropaulasouza.sp.gov.br
Hoje em dia, com toda a tecnologia que temos em mãos, disponível para qualquer componente de
calçados e afins, faltam inovações que poderiam deixar o calçado mais atraente. Infelizmente, devido ao
atual sistema de trabalho (fast fashion) fica muito difícil para um designer de componentes que atende
varias indústrias ao mesmo tempo, desenvolver uma novidade no ramo do calçado, que deixa o conforto
visível, e agradar os clientes de diversas faixas etárias.
Com tudo isso, pensando em melhorar o produto que temos no mercado, porém usando as mesmas
tecnologias, pensamos em melhorar os termos técnicos, fazendo que uma das principais questões seja o
conforto, sem deixar a estética de lado. Aproveitar, reciclar, reinventar, transformar o que temos é uma
palavra de ordem para a moda.
O projeto consiste no desenvolvimento de acessórios: fivelas, passadores, enfeites em zamai e são
utilizados no ramo de produção de calçados e vestuário.

Palavras-chave:
anatomia; design; conforto; tecnologia.
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DEVER DE CASA
André Azevedo - andre_ceifa@hotmail.com
Júlio Azevedo - julioazevedo_jc@hotmail.com
Patrícia Figueira Pessoa - patriciafigueirapessoa@yahoo.com.br

Orientador
Denio Dias Arrais

Etec de Bebedouro - Bebedouro - SP
dir.etebebedouro@centropaulasouza.sp.gov.br
O Projeto Dever de Casa surgiu da constatação observada pelos alunos da ETEC de Bebedouro, ao
identificar a dificuldade que grande parte da comunidade local (em particular dos indivíduos das classes
sócioeconômicas C e D), tem em organizar as finanças pessoais, tal observação foi evidenciada com a atual
crise econômica global.
O contexto apresentado despertou estudos para minimizar os impactos causados no orçamento doméstico pelo desconhecimento de soluções práticas que envolvam o uso racional de recursos dentro e fora do lar.
Por intermédio de palestras de conscientização, planilha (software) e cartilha com CD desenvolvida com as
especificidades do público local, com conteúdos que tratam de economia e orçamento doméstico.

Palavras-chave:
economia; orçamento doméstico; poupança e renda.
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DIAGNÓSTICO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DO FEIRANTE,
PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE COMERCIALIZADA DE HORTALIÇAS
NA FEIRA CENTRAL DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Chádia Priscila Cardoso - chadia_lm@yahoo.com.br
Flávio Aparecido Pontes - flaapontes@gmail.com
Jane Elisabete Lima - janelima50@hotmail.com
Luís Fernando Uliam Gonçalves - fernandouliam@yahoo.com.br
Matheus Choueri - matheuschoueri@bol.com.br
Márcia Pedro Castro - marinhopedro@hotmail.com
Telma Cristina dos Santos - telmacris1@hotmail.com
Orientador
Anderson Antonio da Silva
Fatec Presidente Prudente - Presidente Prudente - SP
dir.fatecprudente@centropaulasouza.sp.gov.br
Presidente Prudente, no interior de São Paulo, é uma cidade com 202.789 mil habitantes onde semanalmente acontecem 18 feiras livres. Com o objetivo de traçar o perfil socioeconômico do feirante, a
procedência e a quantidade das principais hortaliças comercializadas na feira central, foram entrevistados
34 feirantes, no período de março a abril de 2009. Observou-se que 41% dos feirantes estão na faixa
etária entre 30 a 49 anos e 29% entre 50 a 64 anos. Destes, 59% pertencem ao sexo masculino. Quanto
à escolaridade 41% possuem o nível básico, 29% médio e 21% fundamental. Apenas 9% declararam ter
curso superior. Quanto ao local de moradia, 50% residem no campo e 50% na cidade. Em relação à administração do negócio, a maioria deles trabalha com até duas pessoas na barraca (73%), e a mão-de-obra é
predominantemente familiar (76%). Percebeu-se tradição nestes comerciantes, sendo que 47% declararam
que participam desta feira há mais de 20 anos. Do total entrevistado, 88% têm nesta atividade sua principal
fonte de renda. A faixa média declarada de rendimentos obtidos foi de R$300,00 a R$1.000,00 (47%); de
R$1.000,00 a R$2.000,00 (44%); acima de R$2.000,00 (3%). Em relação à produção e comercialização
das hortaliças, foi verificado que: dos 34 feirantes entrevistados, 59% são produtores de pelo menos um
dos produtos que vendem; 18% vendem somente a produção própria e 41% são revendedores do que
adquirem. Destas aquisições, 82% são provenientes da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de
São Paulo (CEAGESP) entreposto local e 29% de outros fornecedores. Dentre as hortaliças comercializadas,
a produção própria é bastante expressiva para mandioca (3725 kg), abobrinha (605 kg), melancia (600 kg)
e alface (504 kg). Das hortaliças adquiridas na CEAGESP destacam-se o tomate (2378 kg), a batata (1545
kg) e a melancia (1020 kg).
Palavras-chave:
espécies hortícolas; feira livre; comercialização; canais de distribuição.
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ECOTURISMO - COM ÊNFASE EM TURISMO DE AVENTURA
NA REGIÃO DO CIRCUITO DAS FRUTAS
Cristiane Sampaio Santana
Jane Abreu dos Santos Miranda
Mariaza Veloso D’Andrea Nicola Garcia
Rosa Gonzáles Roussoglou
Sylvia Cristina Lippi Giannella
Orientador
Diane Andreia de Souza Fiala
Fatec Jundiaí - Jundiaí - SP
dir.fatecjundiai@centropaulasouza.sp.gov.br
Marco conceitual de novo paradigma, o turismo consagra o conceito de desenvolvimento sustentável,
derivado da constatação de que o desenvolvimento em curso, calcado na visão estreita do crescimento
econômico a qualquer custo, no consumismo, individualismo, desigualdade, assim como no tratamento da
natureza como deposito de dejetos e fornecedor de recursos inesgotáveis, leva a um caminho de autodestruição. Com o conceito, a noção de desenvolvimento humaniza-se e passa a incluir a preocupação com as
futuras gerações. Enxerga-se, assim, o desenvolvimento sustentável como um processo, o turismo preconiza
a reorientação de uso dos recursos naturais, da tecnologia, de investimentos, das instituições e das leis, bem
como a adoção de novos valores nos quais o respeito a equidade, a justiça, a vida prevaleçam. Ele nos traz
ainda relevante contribuição ao demonstrar as implicações planetárias da problemática ambiental, o que
nos coloca a necessidade de transformar a avaliação da sustentabilidade em prioridade no dialogo entre
nações.
Nesta pesquisa, procura-se relacionar o turismo com a questão de sustentabilidade apresentando,
primeiramente, informações gerais sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Finaliza-se com a
utilização de modo sustentável da Serra do Japi e do Circuito das Frutas e, por meio do uso racional, os
paulistanos serão agraciados com uma maior variedade de lazer.

Palavras-chave:
turismo de aventura; ecoturismo; potencialidades; circuito das frutas.
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EDIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL
Bruno Alves Manso
Diego Bittencourt de Fabio
Raquel Gomes Lobo de Souza
Wanderley Soares de Oliveira
Orientador
Pedro Luis Meireles

Etec Carlos de Campos - São Paulo - SP
dir.carlosdecampos@centropaulasouza.sp.gov.br
Sustentabilidade é um conceito contemporâneo relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana; propõe-se a ser um meio de perpetuar a
civilização e atividades humanas, de tal forma que a sociedade, os seus membros e as suas economias
possam preencher as suas necessidades e expressar o seu maior potencial no presente, e ao mesmo tempo
preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais, planejando e agindo de forma a atingir pró-eficiencia
na manutenção desses ideais.
O objetivo especifico do trabalho é provar que um projeto sustentável contesta a idéia do edifício
como obra de arte e o compreende como parte do habitat vivo fazendo com que ele faça parte do meio
ambiente e não degrade o mesmo.
Este tema foi escolhido devido ao decorrente aumento da necessidade de compreensão dos seres humanos de
que o mundo esta sofrendo um grande impacto por conta da extração de recursos de forma abusiva e que isso
desencadeia em um aglomerado de problemas, sejam eles ambientais, climáticos ou sociais.
Para realização deste trabalho foram realizadas pesquisas na internet sobre o tema e presença em
palestras sobre sustentabilidade.

Palavras-chave:
sustentabilidade; civilização; habitat.

108

FETESP • 2009

ELABORAÇÃO DE MAQUETE PARA DEMONSTRAÇÃO DO
ESTUDO DA CAPACIDADE DE USO DO SOLO DA ETEC PREFEITO JOSÉ ESTEVES
Gabriel Felipe Soares - gbrl.mn@gmail.com
Maicon Alexandre dos Santos - -maiconalex1@hotmail.com
Rafael Andrade de Oliveira - rafael_adidas17@yahoo.com.br
Orientador
Maria Cristina Maques
Etec Pref. José Esteves - Cerqueira César - SP
dir.joseesteves@centropaulasouza.sp.gov.br
Partindo da necessidade do reconhecimento da topografia, divisões geográficas e localização espacial
dos setores agropecuários, optou-se pela construção de uma maquete demonstrativa da área total da Etec
Prefeito José Esteves, que, a partir da planta plani-altimétrica confeccionada por empresa especializada em
levantamentos topográficos realizados no ano de 2008, possibilitou a utilização da metodologia de construção de maquete como ferramenta de aprendizado, evidenciando as características do terreno, permitindo
um melhor entendimento da altimetria da planta da unidade escolar e a visualização do mapeamento da
capacidade de uso das terras de acordo com a divisão em grupos (A,B ou C) e classes de capacidade de
uso (I até VIII) . A maquete foi construída em papelão, em escala 1:500, com acabamento utilizando-se de
serragem, cola e tintas evidenciando as divisões nos grupos e classes já citados.
O projeto objetivou a facilitação da visualização espacial da área da escola por parte dos alunos, bem
como sua utilização na análise do relevo e outras características no estudo do uso do solo
para fins agropecuários.

Palavras-chave:
maquete; uso do solo; escala; relevo; topografia; planta planialtimétrica.
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ELEVADOR DE CARGA MICROCONTROLADO

Carlos de Almeida Dutra - dutra_carlos@hotmail.com
Everton Cruz - evertontq14@hotmail.com
Hélio Rubens de Lima - hekakali@yahoo.com.br
Orientador
Eduardo Vitor de Souza

Etec Getúlio Vargas - São Paulo - SP
dir.getuliovargas@centropaulasouza.sp.gov.br

Este trabalho aborda o funcionamento de um elevador de carga, microcontrolado com seleção de
carga, que funciona sem auxílio manual. Este, por sua vez, possui sensores que determinam seus modos
de atuação, o qual, por meio do Microcontrolador 8051 faz com que o elevador vá para o respectivo andar
relativo a atuação de cada sensor.
Este Projeto foi entregue como trabalho de conclusão de curso do Técnico de Eletrônica de nossa
escola, empregando os conhecimentos aprendidos em sala de aula. O foco do trabalho foi a praticidade e a
funcionabilidade do elevador, podendo ser utilizado para diversos fins com este mesmo propósito. Utilizamos
as habilidades de todos os integrantes do grupo dividindo as atividades em blocos, o que foi muito produtivo
e facilitou o desenvolvimento do projeto, eliminando muitos problemas e otimizando o processo.

Palavras-chave:
elevador; carga; 8051; eletrônica; sensores; automação.
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ENERGIA SOLAR AO ALCANCE DE TODOS

Amanda Cardozo Prodócimo - amandinha_lavigne2@hotmail.com
Douglas Henrique Pereira - dorai72@yahoo.com.br
Pedro José de Andrade Orfei - orfei_cb@hotmail.com
Orientador
Adriana de Oliveira
Francisco Carlos Zanetti
Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima - Casa Branca - SP
dir.nogueiradelima@centropaulasouza.sp.gov.br
Este projeto visa contribuir para uma reflexão acerca das alternativas de energias renováveis, com objetivo de propiciar políticas comprometidas com a qualidade de vida e com o desenvolvimento sustentável
da sociedade, conservando e valorizando os recursos ambientais e culturais, respeitando a diversidade e
promovendo a redução das desigualdades sociais.
O projeto consiste na construção de um sistema ecológico de aquecimento d’água que poderá dispor
de uma vida útil muito longa, tendo em vista que os materiais recicláveis nele utilizados levam aproximadamente 400 anos para se degradarem. Durante os dias ensolarados, entre as 10h e as 16 horas, período de
maior insolação, a água aquecida pode atingir 58 ºC, e, na ausência de luz solar, a perda da temperatura é
de 1 ºC por hora, garantindo o banho quente mesmo durante a noite.
Ao desenvolverem o protótipo, os alunos colocaram em prática conceitos de conversão de energia solar em
energia térmica, além de viabilizarem um destino útil às embalagens recicláveis (garrafas pet de coca-cola
2 litros e caixas de 1 litro tetra pak).
Utilizando materiais ecologicamente corretos, o equipamento desenvolvido será simples e barato, propiciará economia de energia elétrica, beneficiará o meio ambiente através de uma reciclagem direta, sem qualquer processo industrial nos descartáveis, gerando uma economia de aproximadamente 40% no consumo
de energia elétrica, além de contribuir significativamente para o meio ambiente, no que tange ao processo
de geração de energia.
O protótipo desenvolvido será apresentado à comunidade com o intuito de viabilizar a efetiva utilização desse sistema, principalmente em construções que tenham parcerias com a Prefeitura.

Palavras-chave:
aquecedor solar; desenvolvimento sustentável; qualidade de vida; conversão de energia.
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EOLÍPILA DE HERO
Leandro Charleaux Mendes dos Santos - charlo_driver@hotmail.com
Victor Medici De Felice - victormedici@hotmail.com
Orientador
Alexandre de Assis
Etec Alberto Santos Dumont - Guarujá - SP
dir.santosdumont@centropaulasouza.sp.gov.br
Histórico: A idéia de propulsão a jato não é tão recente como pode parecer. Os princípios físicos nos
quais estão baseados os atuais motores a jato já haviam sido apresentados ao mundo há vários séculos.
Documentos antigos afirmam que no início da Era Cristã, Hero de Alexandria, grande filósofo da época,
apresentou um aparelho com o qual conseguia transformar a pressão do vapor d’água em energia mecânica (energia cinética). Este aparelho, a eolípila de Hero, segundo a história, provavelmente, tenha sido o
primeiro a demonstrar o princípio da ação e reação, princípio físico este que mais tarde passou a título de
Terceira Lei de Newton e que rege o princípio da propulsão a jato
O projeto “Eolípila de Hero” tem por objetivo demonstrar o princípio do motor a vapor, trazendo um
pouco da história da evolução dos motores aos profissionais da aviação, entusiastas e visitantes da FETEPS
2009.
A decisão para elaboração deste projeto deu-se por ser de simples construção e principalmente pela
sua importância histórica na esfera da mecânica.
O projeto dispõe basicamente pelos seguintes componentes: Esfera; dois tubos em “L” (expulsão dos gases); tubulações; reservatório de água; resistência elétrica; suporte.
A demonstração da Eolípila de Hero permitirá verificar a rotação da esfera através do vapor utilizado
como gás propulsivo expulso dos tubos em “L”.

Palavras-chave:
Eolípila de Hero; Heron de Alexandria; Aelipile.
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ESTATO-REATOR (RAMJET)

Leandro Charleaux Mendes dos Santos - charlo_driver@hotmail.com
Victor Medici De Felice - victormedici@hotmail.com
Orientador
Generoso Ferrero

Etec Alberto Santos Dumont - Guarujá - SP
dir.santosdumont@centropaulasouza.sp.gov.br
Os alunos do Curso Técnico em Manutenção Aeronáutica apresentam o projeto de um motor aeronáutico intitulado “Estato-Reator” (RAMJET). Com este projeto, é possível visualizar o dispositivo compressor; câmara de combustão; cone de exaustão e o seu devido funcionamento. Este tipo de motor é utilizado
em mísseis (ar-ar e cruzeiro) e aeronaves que atingem altitudes; a exemplo de: X-15, X-43A, Pegasus - esta
última sendo lançada a altitude elevada pelo NASA B-52, tendo como objetivo transportar pequenos satélites em direção a órbita terrestre.
A demonstração do projeto “Estato-Reator” tem por objetivo levar aos profissionais da área da aviação,
aos entusiastas e visitantes da FETEPS 2009 os princípios básicos de um motor a reação.
Optamos pela construção do motor Estato-Reator pelo fato do mesmo não possuir peças móveis, facilitando
a elaboração. Destaca-se também por tratar-se de um motor que consome menos combustível que os demais
motores aeronáuticos, atingindo elevadas altitudes (estratosfera) com aumento de alcance (distância).
O projeto dispõe basicamente dos seguintes componentes: dispositivo compressor, câmara de combustão, cone de exaustão e dispositivos auxiliares. a fim de possibilitar a montagem, utilizamos dos seguintes métodos: fixações rosqueáveis, processos de soldagem, rebitagem, usinagem (furação e corte).
O motor do projeto não terá propulsão; não se deslocará; porém será possível observar seu funcionamento
e principalmente a chama em seta formada pelos gases queimados projetados pelo cone de exaustão.
Assim como o ruído característico de um motor RAMJET.

Palavras-chave:
estato-reator; estato jato; RAMJET; motor a reação; aeronave.
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ESTRUTURAÇÃO DA REGIÃO DOS CANOS PARA CALÇADO FEMININO
Clécio Telini - cleciotelini@gmail.com
Gustavo Baldoino - fatecfrancaturma1@gmail.com
Inácio dos Reis- fatecfrancaturma1@gmail.com
Lidiane Dias - fatecfrancaturma1@gmail.com
Mônica Luciana - fatecfrancaturma1@gmail.com
Orientador
Rosamel Melita Muñoz Riofano

Fatec de Franca - Franca - SP
f.franca.dir@centropaulasouza.sp.gov.br

O problema apresentado em decorrência do uso do calçado feminino foi a deformação do material
na região dos canos, a qual é denominada de boca ou região dos canos, decorrente de uma palmilha com
estruturação inferior. O principal objetivo do trabalho é produzir calçados femininos com regiões dos canos
mais firmes e confortáveis, usando palmilhas mais estruturadas. O procedimento usado foi estudar as matérias-primas (couro) com três fornecedores diferentes, os mesmos apresentaram resultados semelhantes em
termos de qualidade. Na modelagem foram feitas correções no modelo com propriedades diferentes e alteração do tamanho do contraforte. Usando também na região dos canos, durante a preparação, uma fita de
nylon dupla face com melhor aderência na colagem proporcionando uma maior resistência, pois a mesma
apresenta características de muita resistência, sem ceder com o tempo. Os resultados obtidos com os testes
elaborados, onde o couro não tende a lacear na região em que a fita foi aplicada, contudo, esses resultados
não foram satisfatórios. Portanto, utilizou-se uma entretela de tecido de algodão com uma cola em uma
face para ser fixada ao substrato. A palmilha utilizada atualmente é composta de não - tecido impregnado
por resina termofixas, reforçando com alma de aço ou esquino, sendo substituída por uma palmilha especial para a produção de sapatos com salto alto composta de um cartão de fibra de alta flexibilidade com
propriedades hidrofóbicas (substâncias que não se misturam bem como a água) tendo maior resistência ao
suor e ainda um papel especial para ser colado junto com o esquino, para que o mesmo não cause nenhum
dano ao pé do consumidor. Os resultados desta soma de fatores e a combinação de novos materiais que
constitui o produto, não trarão danos futuros e nem problemas entre consumidor final e lojista, garantindo,
assim, um calçado com qualidade, conforto, segurança e maior durabilidade.

Palavras-chave:
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ESTUDO DA VIABILIDADE DE CONSUMO DO CACAU
Edmilson Alves dos Santos - aliny.meneses@hotmail.com
Fernanda Moraes Lima e Silva - fernanda@angotti.com.br
Janayna Fares dos Santos - jf_philos@hotmail.com
Lais Vieira - vieiranutri@hotmail.com
Tamara de Souza Lima - tati.lima.reggae@hotmail.com
Orientador
Marisa de Moraes Vilela Szabo
Etec Dona Escolástica Rosa - Santos - SP
dir.escolasticarosa@centropaulasouza.sp.gov.br
O cacau é um fruto originário da América Central, considerado pela civilização asteca como uma fruta
dada diretamente pelo deus Quetzalcoatl aos homens. Em 1659, nascia com Luiz XV a primeira fábrica
francesa de chocolates. Em meados do século XVIII, o cacau tinha atingido o Sul da Bahia e, na segunda
metade do século XIX, foi levado para a África. Em 1819, foi fundada a primeira fábrica suíça de chocolate
. Em 1870, juntou-se o leite ao chocolate e firmou-se a indústria suíça chocolateira. O presente trabalho
pretende mostrar que é possível utilizar o cacau na elaboração de outros produtos, além do chocolate. Justifica-se então a relevância deste estudo na viabilidade das preparações à base de cacau para o consumidor.
Objetiva-se implantar na mesa do consumidor preparações culinárias com o fruto do cacau e verificar a disponibilidade do fruto e da polpa industrializada de cacau no comércio varejista. Nossa metodologia contara
com a pesquisa experimental, com elaboração de preparações a base do fruto e da polpa industrializada, e
bem como com a pesquisa de campo que teve por finalidade evidenciar a demanda do fruto in natura e da
polpa industrializada de cacau no comércio varejista. A fim de concluir os objetivos propostos, realizou-se
teste de aceitação das preparações. Foram realizados diversos experimentos, totalizando 10 preparações,
das quais 8 foram elaboradas com a polpa e sementes do cacau e duas com polpa industrializada. Realizadas pesquisas de campo, a primeira em 69 barracas e dois sacolões hortifrutigranjeiros, para verificar
a obtenção do fruto do cacau in natura, onde apenas duas barracas e um sacolão eram comercializados
o fruto (2,90%). A segunda pesquisa foi realizada em 7 supermercados e hipermercados para verificar a
disponibilidade de venda da polpa industrializada do cacau, sendo que em três estabelecimentos havia a
polpa (43%). Todas as pesquisas foram realizadas nas cidades de Santos e São Vicente. Percebeu-se que
a polpa industrializada é de maior viabilidade e praticidade em algumas das preparações do que o fruto.
De acordo com as análises sensoriais realizadas, foram identificadas as cinco melhores preparações, estas
submetidas a teste de análise sensorial com o público, resultando 99% de aceitação geral, classificadas em
ótimo e bom.
Palavras-chave:
cacau; polpa; achocolatado artesanal; disponibilidade e viabilidade.
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ESTUDO DE ADSORÇÃO DE METAIS TÓXICOS EM
CARVÃO ATIVADO PROVENIENTE DE COCO VERDE

Bruno Augusto Boni da Silva - brunno_abs@hotmail.com
Giselle Bianco Bortoletto - giselle.bianco@yahoo.com.br
Marcos Vinicios Giancoli Filho - vini_markinhus@yahoo.com.br
Orientador
Claudemir Adriano Borgo
Etec Martinho Di Ciero - Itu - SP
dir.martinhodiciero@centropaulasouza.sp.gov.br
A contaminação de ambientes aquáticos com íons metálicos tóxicos é um problema complexo e a remediação desses ambientes vem recebendo atenção de muitos pesquisadores nos últimos anos. O aumento
da concentração destes metais tóxicos pode ser atribuído principalmente às intensas atividades industriais
e agrícolas. Muitos destes cátions metálicos são tóxicos mesmo em baixas concentrações e deveriam ser
removidos para a remediação dessas águas. Atualmente têm sido realizados esforços para encontrar novas
aplicações economicamente viáveis das cascas de coco verde. Neste contexto, a utilização das cascas de
coco verde como adsorvente para tratar efluentes contaminados é um campo de atuação viável, devido à
abundância e o baixo custo deste material. Pretende-se neste trabalho utilizar as cascas de coco verde na
análise de adsorvente de íons metálicos em soluções aquosas, entre eles: cobre, crômio e cobalto. Os frutos
do coqueiro, após terem os seus endocarpos separados, foram picados e postos a secar, primeiramente, ao
ar livre e, em seguida, em uma estufa, regulada a 105 ºC, durante 48 horas. Então, foram submetidos ao
processo de carbonização em mufla, por 60 minutos, e à temperatura de 720°C, por 30 minutos, em atmosfera de gás nitrogênio. A quantificação dos íons metálicos presentes nas soluções aquosas foi realizada
através da espectrofotometria UV-Vis. Para a curva padrão preparou-se inicialmente uma solução estoque
das soluções aquosas dos íons metálicos de interesse com concentração de 1,0 x 10-2mol L-1. Diferentes
volumes dessas soluções foram pipetadas e diluídas a 200 mL, a fim de se obter amostras com concentrações definidas que foram de 0,01M, 0,02 M, 0,03M, 0,04M, 0,05M, 0,06M, 0,07M e 0,08M e conduziu-as
a análise espectrofotométrica. A partir das isotermas tem-se que a concentração máxima de íons metálicos,
imobilizados na matriz, carvão ativado, foi de aproximadamente 1, 1 x 10-4 mol g-1 de Cu2+, 8,5 x 10-4
mol g-1 de Cr6+ e 1,0 x 10-4 mol g-1 de Co2+. Estes valores indicam a viabilidade de adsorção destes íons
metálicos pelo carvão ativado provenientes de cascas de coco. Portanto este material torna-se promissor
principalmente na adsorção de íons metálicos em águas de efluentes.

Palavras-chave:
coco verde; carvão ativado; metais tóxicos; adsorção.
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ESTUDO DE CORANTES NATURAIS NO
TINGIMENTO DE LÃ DE CARNEIRO
Anderson Luiz Sabino - andersonsabino@yahoo.com
Bruno Arduíno - bruno_arduino@hotmail.com
João Paulo Fiorucci - jp_manduri@hotmail.com
Orientador
Maria Cristina Maques

Etec Pref. José Esteves - Cerqueira César - SP
dir.joseesteves@centropaulasouza.sp.gov.br
A ovinocultura vem se tornando atividade de relevância na região em que a Etec Prefeito José Esteves
está inserida. O uso da lã, para fins artesanais apresenta-se como atividade com grande potencial econômico principalmente para pequenos produtores rurais. Existem diversas metodologias de uso de corantes
naturais para o tingimento de lã, já citadas na literatura desde as civilizações mais antigas. O projeto objetivou estudar formas simples de extração de pigmentos naturais e suas respectivas utilizações no tingimento
de lã de carneiro. O experimento foi realizado em laboratório com 3 tipos de extratores (acetona, álcool e
água), com dois tipos de concentração de corantes naturais (beterraba, cenoura, urucum e folhas verdes),
catalogando-se os tons de cores obtidos e realizando-se o tingimento de forma artesanal. Demonstrou-se
os resultados obtidos através do tingimento da lã, posterior secagem e observação das tonalidades obtidas
comparadas através de fotos.

Palavras-chave:
tingimento; corante natural; lã de carneiro.

FETESP • 2009

117

EXPERIMENTOTECA - O DESAFIO DA IMPLANTAÇÃO
DE KITS DE QUÍMICA PARA FINS DIDÁTICOS
Adriele Cristine Feliciano de Olvieira
Flavia Teodoro da Costa
Vamia Vieira Scudelari
Orientador
Elizabeth Maria Andrade Besse

Etec Jacinto Ferreira de Sá - Ourinhos - SP
dir.ferreiradesa@centropaulasouza.sp.gov.br
Buscou-se conduzir os aluno da da ETE Jacinto Ferreira de Sá, em Ourinhos, através do ensino, a desenvolverem, de forma sutil, alguns mecanismos para melhoria na qualidade da aprendizagem em química,
com a utilização de materiais de baixo custo e acessibilidade de todos na implantação da experimetoteca
(local destinado à utilização de kits de química) da escola. Foram trabalhados os temas de reconhecimento
e caracterização das transformações químicas, energia, transformação química e composição da hidrosfera.
Procurou-se identificar as substancias utilizadas, suas propriedades, as construções de caixas de madeiras, a
organização dos reagentes preparados pelos alunos, os roteiros e materiais para utilização dos kits a serem
utilizados em sala de aula pelos alunos. O resultado foi a construção final de oito kits didáticos de química
com demonstrações realizadas pelos alunos do Ensino Médio e Técnico como monitores em escolas da rede
publica de Ourinhos.

Palavras-chave:
acessibilidade; ensino médio e técnico; integração com a comunidade; minimização de residuos.
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EXTENSÃO TECNOLÓGICA NA FATEC-ITAPETININGA:
O APOIO A FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
PRODUTORES RURAIS DE ITAPETININGA (AAPRI) NO ASSENTAMENTO
23 DE MAIO EM ITAPETININGA - SP

		

Carlos Eduardo Seabra Cabral Júnior
Felipe Augusto de Oliveira Simões
Francine de Camargo Procópio
Orientador
Ricardo Serra Borsatto
Fatec Itapetininga - Itapetininga - SP
dir.fatecitapetininga@centropaulasouza.sp.gov.br
Este trabalho descreve a ação conjunta de estudantes da FATEC - Itapetininga e assentados da reforma agrária na formação de uma associação de produtores rurais. Para tanto, primeiramente foi realizado
um diagnóstico participativo onde foi identificada a demanda por uma associação. Após esta constatação
os estudantes desenvolveram um projeto de extensão tecnológica para apoiar a constituição da mesma.
Dentre os resultados obtidos, destacam-se a constituição formal da associação.
Como primeiro passo do trabalho de extensão desenvolvido, foi realizado, no mês agosto de 2008, um
diagnóstico participativo junto aos assentados. Durante esse diagnóstico varias ideias foram debatidas, porém a maior demanda apresentada pelos agricultores era em relação à constituição de uma associação. Na
visão dos agricultores, percebida durante o diagnóstico, esse deveria ser o ponto de partida para os demais
projetos, visto que, por intermedio da associação eles teriam maior força política para galgar apoio junto a
outras instituições, como prefeitura, bancos, instituições de ensino e pesquisa etc..
Após a definição dessa demanda, foi marcada uma data (24 de outubro de 2008) onde os participantes do
GEPETEC se encontraram com os agricultores interessados em participar da associação, para começar a elaboração do estatuto da AAPRI. Neste dia foram debatidos vários aspectos relacionados ao associativismo
e ao cooperativismo. Após esse debate, os estudantes prestaram toda a assessoria técnica necessária para
a elaboração do estatuto e da ata da primeira reunião, definiu-se a diretoria e o conselho fiscal, bem como
todos os artigos que regeriam a associação. Além da assessoria técnica, também foi prestado um apoio
estrutural, com a disponibilização de computador e impressora, visto que esses itens não são encontrados
no assentamento. Vale ressaltar que os estudantes contaram com o apoio de professores para prestar a
assessoria, consultando-os sempre que necessário.

Palavras-chave:
agricultura familiar; MST; associativismo.
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EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE COCO E SUBPRODUTOS
Anderson Santos Soares
Jussara de Jesus Simão
Leandro Pereira
Marcilene Ferreira da silva
Marina Pereira da Silva
Rafaela Silva Ripoli
Vitor Lourenço Lemos Silva
Wellington Luiz Ribeiro
Orientador
Carlos Eduardo Barreiro

Etec de Ribeirão Pires - Ribeirão Pires - SP
dir.eteribeiraopires@centropaulasouza.sp.gov.br
Nosso objetivo foi extrair óleo do coco usando água como solvente e aproveitar os subprodutos para
a produção de carvão ativo e fibra para produção de farinha de coco.
Para obter-se um óleo mais puro, foi utilizada água como solvente, pois os disponíveis no mercado utilizam
metanol e etanol. Através desta extração, pode-se obter uma porcentagem de óleo que comprova ser uma
extração tão eficiente quanto os que utilizam outros solventes. Salienta-se que a utilização da água é um
dos fatores que mais barateia o processo e, consequentemente, o produto.
Durante o processo de extração foram utilizadas as cascas do coco para a fabricação de carvão ativado.
Com a torta da extração do óleo foi produzida farinha de coco (semelhante á farinha de mandioca), pois
observou-se que a torta ainda possuía uma torta residual e, assim sendo, rica em proteína e vitaminas o
que é indispensável para uma alimentação saudável, podendo utilizá-la para a fabricação de alimentos pois
a mesma não possui nenhum risco para o consumidor.
Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, onde pudemos comprovar que o processo é viável
e o aproveitamento da matéria-prima foi revertido em subprodutos de grande aplicabilidade.

Palavras-chave:
axtração de óleo; aproveitamento da matéria-prima.
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FIRE SCAPE
Kleverson Willian Lopes
Leandro Paukoski
Lucas Bonfá Frezarim
Luis Alberto Silva Junior
Rafael Fernando dos Santos
Orientador
Marcio Roberto Gonçalves de Vazzi

Etec Dr. Adail Nunes da Silva - Taquaritinga - SP
dir.adailnunessilva@centropaulasouza.sp.gov.br
O Projeto Fire Escape foi desenvolvido a partir da idéia dos alunos do 3º Módulo Informática, com
objetivo de facilitar o trabalho dos bombeiros no combate a incêndios, trazendo maior segurança, melhor
controle da escada e da água, pois terá seu controle feito por um Joystick, possibilitando que pessoas com
deficiência, como cadeirantes, possam também ter o controle do mesmo, fazendo assim, com que essas
pessoas sejam incluidas na sociedade, sem nenhum tipo de preconceito. O sistema foi todo modelado
na Linguagem de Modelagem Unificada (UML), projetado e implantado na linguagem de programação
Visual Basic 6.0. Com a Implantação do projeto os bombeiros além de uma maior segurança no combate
a incêndios e do controle da escada, teriam também maior agilidade e eficiência no trabalho, auxiliando
no dia-a-dia desses profissionais, que salvam vidas e vidas diariamente. Além disso, o Projeto Fire Escape
é completamente viável, pois com estudos aprofundados poderá ser adaptado ao eventual sistema de
controle da Escada Magirus atual, assim com custos muito baixos. Com a maquete construída, obtivemos
resultados ótimos, na precisão da escada, segurança e viabilidade.

Palavras-chave:
uml; automação; controle; escada magirus; joystick; corpo de bombeiros
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FORMA CORRETA DE USAR A COLA NA MONTAGEM DE CALÇADOS

Wellington Tomas Oliveira - tec4009@hotmail.com
Josenildo Buarque de Morais - fatecfrancaturma1@gmail.com
Roberto Carelli Junior - fatecfrancaturma1@gmail.com
Willian Borges dos Santos - fatecfrancaturma1@gmail.com
Paulino G. de Melo Nascimento - fatecfrancaturma1@gmail.com
Orientador
Rosamel Melita Muñoz Riofano
Faculdade de Tecnologia de Franca, Franca - SP
fatecfranca@fatecfranca.edu.br

Atualmente há um grande problema de colagem na indústria calçadista, em consequência de processos inadequados. O processo de colagem mal feito entre a sola de PU e o cabedal de couro, deve-se à
asperação e halogenação, executadas incorretamente. O objetivo do trabalho foi encontrar um processo
adequado na colagem, melhorando a asperação, limpeza e halogenação. As etapas do processo são: primeiramente deve-se asperar mecanicamente a área de montagem do cabedal, isso consiste na retirada
total da flor do couro através de lixas; depois fazer asperação química no solado, essa asperação tem como
intuito promover a rugosidade do solado, alem da limpeza. A seguir, aplica-se o halogem, processo esse
que visa mudar a polaridade do solado, visto que tanto a sola de PU como o adesivo de PU tem polaridade
positiva e ao aplicar-se o halogem a polaridade do solado ficará negativa. É importante, deixar o halogem
agir por no mínimo 15 minutos e no máximo 40 minutos. Feito isso, pode-se aplicar o adesivo, tanto no
cabedal como no solado. Reativa-se a uma temperatura em torno de 70oC e posteriormente efetua-se a
colagem e prensagem. Não se deve retirar o sapato da forma enquanto estiver quente. Utilizando esse
processo de correção no preparo do solado e no cabedal, verificou-se uma melhora de 98% nos testes de
colagem através de ensaios físicos, como consequência teve-se menos retrabalho, economia de matéria
prima e uma melhor qualidade no produto final.

Palavras-chave:
colagem; montagem de calçados; solado e cabedal.
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GARRA MANIPULADORA
Álvaro Miguel Assolini - alva_rox_1@hotmail.com
Marcos Roberto Maximiano de Oliveira - chocolate_br@hotmail.com
Matheus Henrique Barata - matheus_barata2@hotmail.com
Pedro Miguel Medeiros Giolo - pedro_giolo_play@hotmail.com
Vinícius Bonifácio Denadai - vinicius.de.nadai@hotmail.com
Orientador
Fernando Alexandre Abrahão

Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto- SP
dir.martimianodasilva@centropaulasouza.sp.gov.br
Nosso projeto propõe a construção de um robô econômico, funcional e de fácil implementação. A
montagem deste robô manipulador visa demonstrar a aquisição conhecimentos básicos em eletrônica, mecânica e programação. Estes conceitos serão apresentados ao abordarmos os seguintes temas: comunicação pela porta paralela do PC, programação em LOGO, microcontroladores, acionamento de servomotores
e motores de passo.
Nosso protótipo foi construído com materiais de fácil obtenção e de baixo custo, assim como alguns
de seus componentes eletrônicos e mecânicos que podem ser aproveitados de aparelhos fora de uso. Assim,
tanto para os materiais alternativos (sucata) utilizados, bem como para construção mecânica, tivemos a
capacidade de finalizar nosso projeto em poucas semanas.
Objetivo do nosso projeto é exemplificar tudo que a nós foi apresentado de forma a testar nossa aptidão
para o mercado de trabalho, em que diariamente empregaríamos esses conceitos dentro de empresas para
um melhor rendimento e produtividade.
A justificativa para a elaboração desse trabalho é que é possível fazer um projeto de alta tecnologia,
porém com baixo custo viável comercialmente, onde o projeto poderá servir para fins educacionais ou
empresariais. Para desenvolvimento deste trabalho foi necessário estudar as técnicas de programação e
controle de manipuladores, também buscar documentos relacionados ao assunto que seria abordado. Foi
realizada leitura de diversos artigos técnicos sobre assuntos que envolviam manipuladores e controle de
manipuladores.
Espera-se oferecer ferramental, buscando dar continuidade ao processo de melhoramento de rendimento e produtividade de empresas do ramo de automação industrial e robótica, com enfoque principal em
diminuição de área ocupada por máquinas de limitação física.
Palavras-chave:
melhoramento de rendimento; produtividade; viabilidade; alta tecnologia.
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GERADOR SUSTENTÁVEL
Aparecido João Jesus de Souza
Claudinei Henrique Machado
Henrique Fernando Calazans dos Santos
Marcos Vinícius Pereira de Araújo
Paulo Henrique Vitor
Wellington Barbosa dos Santos
Orientador
Fernando Alexandre Abrahão

Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto- SP
dir.martimianodasilva@centropaulasouza.sp.gov.br
A energia eólica é a energia cinética dos deslocamentos das massas de ar,gerados pelas diferenças de
temperaturas na superfície do planeta,resultado da associação da radiação solar incidente no planeta com
o movimento de rotação da terra,sendoportanto,fenômenos naturais que se repetem,
por isso é considerada energia renovável .O projeto foi concebido a partir da necessidade mundial em
reduzir as emissões de carbono,sendo assim base para material didático para posteriores estudos na área
de desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave:
gerador; sustentabilidade; energia eólica; emissão de carbono.
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GERADOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE CORRENTE ALTERNADA

Leonardo Montilha Leal
Orientador
Nelson Alexandre Costa Ribeiro

Etec Waldyr Duron Junior - Piraju - SP
ete_piraju@hotmail.com
Gerador é um dispositivo utilizado para a conversão da energia mecânica ou outra forma de energia
em energia elétrica. No projeto, existe 01 painel de comando local para proteção e acionamento do sistema
hidráulico para movimentação da turbina acoplada ao eixo do Gerador. Para a construção do Gerador Elétrico Trifásico de Corrente Alternada, foram imprescindíveis as considerações e estudo aprofundado referente
a parte mecânica e elétrica.

Palavras-chave:
gerador; conjunto mecânico; sistema elétrico.
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GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Débora Cíntia da Silveira
Eder Jorge de Simas
José Renato Vieira
Orientador
Cláudio Ribeiro Sandoval

Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior - Franca - SP
dir.correajunior@centropaulasouza.sp.gov.br
O desenvolvimento do projeto na unidade de ensino EMEB Jornalista Granduque Jose na cidade de
Ribeirão Corrente - SP de um trabalho através da ação da comunidade escolar, visando a otimização dos
recursos, aproveitamento de produtos e subprodutos (lixo reciclável, orgânico e não recicláveis) gerados na
entidade, visando assim buscar um modelo de sustentabilidade.
Mostrar aos alunos e funcionários os danos que pequenas atitudes podem causar, informando assim que é
mais fácil e pratico resolver o problema ao invés mantê-lo no convívio de todos.
Para realizar o projeto o grupo pretende trabalhar em cima de gestão participativa e cooperativista, acompanhamento técnico sistemático e continuo e o desenvolvimento de disseminação de informações entre
os envolvidos. Seguido pelo envolvimento de todos na separação do lixo reciclável e lixo orgânico para
fabricação do composto, desenvolvimento da horta onde será usado a compostagem conseguida.
Ministrar palestras e seminários para que alunos e funcionários possam entender o porque é conveniente a
implantação do projeto em desenvolvimento.
No fim do projeto a escola poderá continuar por conta própria o trabalho, sem a participação dos
alunos do curso de Meio Ambiente da ETEC.

Palavras-chave:
Cooperação; educação ambiental; gestão de resíduos; compostagem; disciplina.

126

FETESP • 2009

HÁ MAIS ENTRE A LETRA E A MÚSICA DO QUE
SONHA A NOSSA VÃ FILOSOFIA

Jaqueline Alves Peixoto
Larissa Gonçalves Justino
Marina Perini
Orientador
Fernando de Oliveira Souza
Etec de Ribeirão Pires - Ribeirão Pires - SP
dir.eteribeiraopires@centropaulasouza.sp.gov.br
Unimos dois gêneros textuais diferentes, escritos em épocas distintas e apresentamos suas semelhanças. Uma das obras foi Lucíola, de Jose de Alencar, publicada em 1862, e as musicas, as quais o livro
é comprado, Eu te amo, de Tom Jobim e Chico Buarque, e Eu sei que vou te amar, também de Tom Jobim,
agora com a companhia de Vinicius de Moraes. Temos como principal objetivo mostrar que uma obra por
mais antiga que seja nunca deixa de ser atual. O método utilizado para a apresentação foi o Power Point,
com imagens e, ao fundo, as musicas escolhidas, contendo também a parte teórica do trabalho a qual explicaremos, tirando duvidas. Desejamos que as pessoas se interessem pela obra e, posteriormente, queiram
saber mais, lendo o livro que a partir de então, isso possa ser aplicado em outras obras, autores, musicas,
compositores e cantores. Desta forma, haverá uma ampliação cada vez maior da cultura de todos, tanto da
nossa quanto das pessoas que assistirem a apresentação.

Palavras-chave:
Literatura; musica; comparação; atualidade; interatividade.
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HEDIS
Fernando de Oliveira - fernandopsl_mancha@yahoo.com.br
Jéssica de Almeida Lima - jessica.a.l_star@hotmail.com
Thiago Neves Romero - tn_romero@hotmail.com
Orientador
Luiz Pinheiro Júnior

Etec Prof. Camargo Aranha - São Paulo - SP
dir.camargoaranha@centropaulasouza.sp.gov.br
O HEDIS foi desenvolvido com o intuito de agilizar e otimizar a identificação de pacientes em clínicas e
hospitais, pois, após a realização de pesquisas e entrevistas foi possível concluir que os sistemas tradicionais
para a área da saúde são muito criticados, tanto pela demora no atendimento quanto pelas muitas fraudes.
Apresentado como trabalho de conclusão de curso, este sistema é a junção dos conhecimentos adquiridos
ao longo dos três módulos do curso Técnico em Informática, e engloba não só o desenvolvimento do
programa, mas também a modelagem de seu banco de dados e o desenvolvimento de aplicativos web. Desenvolvido por alunos da ETEC Professor Camargo Aranha, o HEDIS (Health Digital System) é um sistema que
combina as muitas vantagens do reconhecimento biométrico com as funcionalidades dos sistemas tradicionais
voltados para a saúde, tornando-se, assim, mais rápido, dinâmico e eficaz.

Palavras-chave:
Hedis; software; biometria; saúde.
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HIGIENE BUCAL
Amanda da Silva Santos
Lilian Coelho de Oliveira
Renata dos santos Novaes
Orientador
Simei Brondi Lopes de Almeida

Etec de São Roque - São Roque - SP
dir.etesaoroque@centropaulasouza.sp.gov.br
O objetivo deste projeto é oferecer as crianças um trabalho de orientação e educação da higiene
bucal, pois e desde criança que os dentes devem ser cuidados para que durem as vidas inteiras, atuando
também no processo de digestão da alimentação, alem de auxiliar na estética com um bonito sorriso e
contribuir para a expressão fácil de cada pessoa ao servirem de suporte aos músculos faciais.
Este projeto justifica-se pelo fato das doenças orais atingirem praticamente toda a população, constituindo
um grave problema de saúde publica; muitas pessoas não estão sensibilizadas para avaliarem a sua importância. Há a idéia, ainda muito generalizada, que sofrer de doenças dentarias é normal e inevitável, como
se os dentes não merecessem os mesmos cuidados que dispensamos a outros órgãos.
Assim, orientar os bons hábitos de higiene oral para as suas crianças é uma das lições de saúde mais
importantes que lhes pode ensinar, nunca será demais enfatizar o papel da preservação como forma de
permitir que os dentes durem a vida inteira. A prevenção deve ter lugar desde o aparecimento do primeiro
dente e ser continua quer em casa, que nas escolas.
É um projeto voltado para as crianças com idades entre 4-6 anos com a finalidade de conscientizá-las
sobre a importância da higiene bucal. Usamos o método de “aprender se divertindo utilizando a técnica
traves de uma peça de teatro infantil, para isso levamos alguns personagens famosos para motivá-los e
atingir o objetivo como o Chaves, Dona Florinda, Quico, Fada do Dente, entre outros.
Os resultados foram muito satisfatórios tanto para as crianças que aprenderam se divertindo, quanto
para os alunos que também se divertiram e aprenderam a promover a saúde, pois orientar e educar faz
parte da formação do profissional técnico de enfermagem.
O teatro consegui um alto índice de aprovação principalmente da direção e docentes da Emei Santiago em termos de educação e recreação para todos, alem disso o projeto foi comentado em um jornal de
grande circulação.

Palavras-chave:
higiene bucal; orientação.
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HORTA ORGÂNICA SUSPENSA
EM CRECHES MUNICIPAIS

José Silva de Souza - jose.silvasouza@hotmail.com

Orientador
Regina Fátima Ferlini Teixeira

Etec João Jorge Geraissate - Penápolis - SP
dir.jorgegeraissate@centropaulasouza.sp.gov.br
Esse tema foi escolhido devido à necessidade de orientar professores e alunos das creches
municipais de Penápolis na produção de hortaliças orgânicas para consumo na merenda escolar, buscando as mudanças de comportamento alimentar e considerando o fato de que esse assunto está na mídia
e é de interesse de muitas pessoas promoverem a qualidade de vida implantando e desenvolvendo uma
horta em compartimentos suspenso e com manejo orgânico. O cultivo de hortaliças foi desenvolvido em
tambores de 200 litros cortados ao meio e tendo como substrato composto proveniente da poda de árvores do município. Em média de 5 tambores cada unidade escolar, o manejo ocorreu com a participação
dos professores e das crianças. O trabalho mostrou como é possível cultivar hortaliças em compartimentos
pequenos em áreas urbanas, comprovando a viabilidade produtiva para as professoras das creches municipais de Penápolis, promovendo momentos de ensino e aprendizagem e incentivo a uma alimentação
diversa e saudável na merenda das crianças.

Palavras-chave:
horta suspensa; manejo orgânico; merenda escolar.
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HOVERCRAFT
Artur Atila Moraes
Emanuela Fernandes Werner
Jéssica Ribeiro da Silva Bandettini
Orientador
Larry Aparecido Aniceto

Etec Jorge Street - São Caetano do Sul - SP
dir.jorgestreet@centropaulasouza.sp.gov.br
O Hovercraft consiste em um veiculo, de pequena escala, chamado de aerodeslizador controlado por
controle-remoto. O aerodeslizador tem a capacidade de andar em diversos terrenos como água e terra;
locomove através de três motores. O motor voltado para baixo gira uma Alice que da um a propulsão suficiente para levantar seu peso e mais sua carga, diminuindo seu atrito com o solo. Um outro motor, voltado
para trás, fira uma hélice que cria um vento capaz de empurrá-lo para frente e o outro motor direciona este
vendo, dando a direção do veiculo.
A idéia surgiu assistindo um filme que apresentava um aerodeslizador militar, logo pensamos em usálo como projeto. O projeto serviria muito bem como um brinquedo para crianças, jovens e adultos. Alem
disso, poderíamos usá-lo como material didático, por envolver muita pesquisa com engenharia mecânica,
engenharia eletrônica e muita física. Para sua criação, tivemos que desenvolver tudo, a parte motora, a
parte de controle e a parte estrutural. 		
A estrutura foi montada com isopor por se muito leve, de fácil manuseio e baixo custo. Assim tivemos
que desenhar, cortar e colar para formar uma estrutura leve e resistente. Criamos com plástico o suporte dos
motores, dos circuitos e o corpo de controle. O leme foi feito de alumínio e tecido, cortamos e moldamos a
peça, que ficou leve e forte.
Os motores e as hélices necessitaram de grandes cálculos, dimensionamos tudo e compramos hélices
de aeromodelos e motores escovados. A bateria necessária para ligá-los foi comprada também em loja de
aeromodelismo, mas criamos uma entrada para ligá-lo a uma fonte caso fosse necessário.
O circuito de controle foi indicado por professores, sua montagem foi fácil, desenhamos a placa do circuito,
fizemos as interfaces e transformamos um analógico do famoso Playstatio como diferencial do veiculo.
Todos aderiram ao projeto, achando-o divertido e de fácil controle. Esperamos ainda que desenvolvam
nossa idéia para usos mais específicos como uso militar.

Palavras-chave:
aero deslizador; veiculo; controle remoto.
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IA3B - ROBÔ
Arthur Lemes Fontana
Larry Aniceto Neto
Wellington César Xavier
Orientador
Larry Aparecido Aniceto

Etec Jorge Street - São Caetano do Sul - SP
dir.jorgestreet@centropaulasouza.sp.gov.br
O IA3B é um robô programado para fornecer informações ao usuário. Quanto alguém faz uma pergunta a ele (por meio da voz), ele interpreta, compara com um bando de dados e executa a ação adequada.
Ele esta programado para dar coordenadas para lugares pré-determinados e servir suco. Quando questionado sobre lugares, alem da voz, as coordenadas também aparecem em um mapa. Se, por algum motivo,
o usuário não puder acionar o robô por voz, pode-se também ver os caminhos e escutar as coordenadas
apertando um push-bottom.
Foi decidida a realização desse projeto pelo fato da dificuldade que a população sofre quando deseja encontrar locais específicos em lugares desconhecidos e a ineficiência das soluções encontradas atualmente.
Alem da vontade de projetar uma maquina com inteligência artificial.
O grupo desenvolveu o programa de bando de dados no computador (Visual Basic), os circuitos
eletrônicos, os programas em Assembly para utilizar nos microcontroladores, utilizados como interface PC/
circuitos eletrônicos e movimento dos olhos e cabeça, a estrutura do mapa e parte da estrutura do robô. O
restante foi aproveitado de programas de computador já existentes, e a outra parte da estrutura feita por
um empresa terceirizada. A resfresqueira utilizada para gelar o suco foi doada por uma empresa de São
Caetano do Sul e precisou de reparos que foram executados pelo grupo.
Ao final, o robô foi realizado com algumas características diferentes do que foi projetado (parte mecânica),
porem realizando todas as funções estabelecida anteriormente.

Palavras-chave:
inteligência artificial, facilidade, interatividade.
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IDENTIDADE ESPACIAL - RECONHECENDO O MUNICÍPIO
DE SANTANA DE PARNAÍBA

Fabianne Amâncio Oliveira - 1, Fabi_a.pliveira@hotmail.com
Tainá Figueiredo da Silva - 2, Taina10_rock@hotmail.com
Gabriela Rosa Pereira Fock - 3, gabriela_rosa@fock@hotmail.com
Orientador
Maria Helena Pires Maciel Leonardi

Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira - Santana de Parnaíba
e.eteixeira.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
Iniciou-se com a preocupação do espaço e então a exploração da cidade tendo como objetivo o espaço
geográfico e a formação do cidadão, levantando-se o histórico de Santana de Parnaíba de existência de 560
anos e seu relevo majestoso, buscar o conhecimento e a importância e a ocupação territorial do rio e fora
dele, e buscar a causa deste mau cheiro na cidade, esperemos a conscientização dos alunos e ações para
descoberta da causa.

Palavras-chave:
reconhecimento do município Santana de Parnaíba; observação do Rio Tietê; ações de cidadania.
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IDENTIDADE VISUAL DO RESTAURANTE HISSAE

Renato Carvalho
Orientador
Fátima Cardoso Ribeiro

Etec Carlos de Campos - São Paulo - SP
dir.carlosdecampos@centropaulasouza.sp.gov.br
Este Projeto é o resultado do TCC do curso técnico em Design Gráfico, da ETEC Carlos de Campos,
realizado no segundo Semestre de 2008, cujo objetivo foi re-criar a identidade visual do Restaurante de
comidas japonesas Hissae, que funciona, há sete anos, no bairro da Liberdade. É importante ressaltar a
ineficiência da antiga identidade visual, tornando-se necessário a criação da maioria dos itens.
Trata-se da criação de uma identidade visual consolidada para o cliente, partindo-se da criação da logomarca e da elaboração de seu manual de identidade visual, criação de elementos de papelaria básica, anúncio
publicitário, brinde promocional, além das peças específicas.
A importância do projeto como processo de aprendizagem e como experiência profissional, além de
ser todo ele realizado dentro das normas de ética profissional e da responsabilidade social do designer.
Foram realizadas atividades ao longo do período letivo, que culminaram na apresentação do Projeto para
todo o grupo de alunos, professores e cliente.
Como a escolha do tema foi realizada por terceiros, isso conferiu uma limitação às suas preferências
pessoais, aptidão, recursos e tempo. Também coloca o estudante numa situação mais próxima da realidade,
visto que o futuro profissional terá que agarrar as oportunidades que surgirem e não apenas as oportunidades que preferir. Adaptação ao tempo do cliente e não apenas ao tempo do designer. Tendo em vista
estas duas limitações, escolha do tema realizada por outros e prazo, coube ao aluno usá-las em seu favor,
encontrando nelas seu lado positivo e buscando recursos de aprendizagem e não de empecilhos.

Palavras-chave:
design; design gráfico; identidade visual; restaurante.
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM SOFTWARE EDUCATIVO
NA ÁREA DE COMPUTADORES
Fernanda Mara Cruz
Marco Antonio Teixeira
Rogério A. Stoppa
Orientador
Elaine Pasqualini
Fatec Ourinhos - Ourinhos - SP
dir.fatecourinhos@centropaulasouza.sp.gov.br
O objetivo do projeto foi criar um sofware educativo destinado aos alunos de um curso de Graduação
em Tecnologia em Redes, Informática e outros da área para ensinar os fundamentos básicos para a configuração de uma rede de computadores (endereçamento de rede, máscara, roteador, Firewall, Proxy, Broadcast,
Gateway, entre outros) e mostrar o efeito que cada um desses elementos traz para a rede. O desenvolvimento e a implementação do software educacional devera promover uma interação do aluno com o conteúdo,
problematizando a realidade, de modo a incentivar e motivar o aluno, usando as Tecnologias da Informação
e a Comunicação. Além disso, com o uso do software, é possivel simular a configuração de uma rede, que,
as vezes, nao pode ser realizada na prática, dentro de um laboratório de informática, por dificuldade de
equipamento e programas especificos. Para atingir o objetivo proposto utilizou-se a revisão de literatura e o
software Flash, juntamente com a linguagem Action Scrip 2, alem dos programas FireWorks e Gimp para o
design gráfico. Como resultado, foi implementado o programa educativo como quatro módulos para ensinar
as funções básicas para configurar uma rede por meio de explicações iniciais de cada módulo, juntamente
com exercícios e, no último módulo, pode-se configurar a rede de forma completa, abrangendo todos os
conteúdos ensinados nos módulos anteriores.

Palavras-chave:
software educativo; objeto de aprendizagem; redes de computadores.
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INFORMATIZAÇÃO DA GLOBAL FOOD
Vanessa de Oliveira Santos - profnessa@yahoo.com.br
Ariane Cuba Magalhães - ariane_cuba@hotmail.com
Vivian Nunes - vivi_nunes_al@hotmail.com
Micheli Lee - mickawaii@gmail.com
Rodrigo Baptista Correa - rodrigo.baptist@hotmail.com
Lucca Sugai - luccasugai@gmail.com
Rafael Zenedin - rafael.zene@gmail.com
Rafael A. M. Frade - rafaelfrade@live.com
Vinícius Jordão - viniciusmj@gmail.com
Vivian Nunes - vivi_nunes_al@hotmail.com
Fernanda Teixeira Quintão - fernanda.tq@gmail.com
Bruno Simione - bruninhosimione@gmail.com
Cleber Takahito Kawamorita - ctkawa@hotmail.com
Beatriz Souza - beatrizsouza_26@hotmail.com
Orientador
Ana Meire M. S. Aleoni
Etec de São Paulo - ETESP
etesp@terra.com.br
O objetivo do presente projeto é possibilitar à empresa Global Food participar efetivamente do mercado comercial, dando-lhe maior visibilidade e inserindo-a na fatia de mercado que o serviço de delivery
atende, além de desenvolver uma rede interna de computadores, juntamente com um aplicativo de integração entre web site e sistema interno para melhorar os processos já existentes, como também propiciar um
ambiente agradável e convidativo aos clientes que estão utilizando o restaurante para almoços ou jantares
de negócios.
O projeto se justifica, uma vez que há uma necessidade, identificada pela empresa, da construção
de um aplicativo desktop e um web site que tem objetivo inovador de serviço de delivery, já que há uma
demanda crescente na sociedade da informatização de serviços classicamente manuais para a mais cômoda
utilização do cliente. A metodologia a ser utilizada é a PMBOK.
Os resultados esperados são o aumento da receita mensal, a ampliação e diversificação do público
frequentador do restaurante; a consolidação do sistema de delivery; o desenvolvimento de rede interna de
computadores e a otimização dos processos internos de pedido e reserva de clientes.
Palavras-chave:
desenvolvimento de software; gerenciamento de projetos; redes de computador; sistema de delivery;
aplicativo desktop e web.
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INTERRUPTOR PELA PORTA PARALELA
Celso Yoshio Suehara - celsoys@hotmail.com
Raul Zanardo - zanardo19@hotmail.com
Ricardo da Costa Rosa - r-costa1@hotmail.com
Orientador
João Inácio da Silva Filho

Etec Prof. Aprígio Gonzaga - São Paulo - SP
dir.aprigiogonzaga@centropaulasouza.sp.gov.br
A idéia surgiu por causa da inexplorável área de automação residencial pelo microcomputador pessoal,
para que vários mecanismos pudessem ser acionados, de acordo com programas feitos no próprio computador.
Além dessa possibilidade, há também a implementação do sistema para uso de deficientes físicos,
com dificuldades de locomoção, pois assim poderão acionar diversos dispositivos conectados ao aparelho
estando apenas posicionado diante do computador ou em tempos específicos programados.
O circuito foi transposto fisicamente para a placa através do processo de termo- transferência, que
anteriormente foi projetado pelo computador, através do Softwae Eagle CADSOFT. Logo após, foi feito o
processo de corrosão, utilizando-se a substância química Perclorato de ferro.
O Projeto foi desenvolvido com base no sistema de comunicação da Porta Paralela do computador,
utilizando cada bit em específico para acionar relés, que por sua vez acionam as cargas.
Com o protótipo desenvolvido verificou-se o correto funcionamento do projeto, o que acarretou,
ainda, uma simplificação do circuito final.

Palavras-chave:
automação residencial; porta paralela lpt; programação.
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INVENTÁRIO PATRIMONIAL INICIAL
Jéssica da Rocha Lara - jessica_lara01@hotmail.co
Larissa Ribas Lima - larissa_ribas_lima@hotmail.com
Tiago de Araújo Santos - tiago_araujo@hotmail.com
Orientador
Thales Henrique Campos Silveira de Araujo
Etec Dr. Demétrio Azevedo Júnior - Itapeva - SP
dir.azevedojunior@centropaulasouza.sp.gov.br
A necessidade de implantar o levantamento do Inventário Patrimonial surgiu por ser atual e imediata
a criação de um banco de dados eletrônico, que entende a urgente obrigatoriedade da Instituição em
mensurar e catalogar os equipamentos, bens administrativos e acadêmicos, nas áreas meio e fim; para
que a Escola como um todo, de forma integrada nos seus mais variados segmentos possa inventariar os
seus recursos operacionais, ampliar a oferta de equipamentos, efetuar a modernidade em suas instalações, melhorar a qualificação do aluno, buscar a eficácia administrativa no desenvolvimento das atividades
laboratoriais e implementar mecanismos que contribuam para registro contábil dos bens inventariados,
sendo levado em conta as futuras depreciações e assim, adquirir melhores equipamentos conforme futuras
aquisições, consolidando desta forma na Instituição o compromisso de efetivamente cumprir a sua missão
com o ensino, a pesquisa e a extensão
O presente trabalho integra nossa pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Administração.
Essa pesquisa tem por objetivo investigar o Inventário Patrimonial do controle contábil de equipamentos
com o uso de recursos de mensuração, integrado a trabalhos de campo e estudos do meio acadêmico, em
contato com documentos e arquivos já existentes cadastrados na Unidade Escolar que estão relacionados
com a análise do Patrimônio.
A descrição dos bens, principalmente os mais antigos e os equipamentos de laboratório podem e devem
ser alteradas, quando se encontrar alguma divergência ou complementada, desde que esteja de acordo com
os princípios e fundamentos da legislação contábil. As alterações propostas podem ser feitas em listagem
devidamente pela comissão constando o número de tombamento e sua descrição correta (Ex. cadeira móvel
ou fixa, cor de forração, estofamento etc.
Apreciar um controle a partir das evidências do estoque de materiais, denominado de inventário físico com
o intuito de determinar num primeiro momento o saldo da conta de mercadorias na data de sua entrada
e posteriormente de sua saída que será possível verificar no Banco de dados e num segundo momento, o
custo das mercadorias adquiridas no período encerrado naquela data e fazer uso de formas e instrumentos,
associando a situações que ocorrem essas regularidades.
Palavras-chave:
localizar; identificar; controlar.
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JOGO ELETRÔNICO PARA CRIANÇAS
COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA
Mateus Roncada Nardini
Paulo César Miranda
Orientador
Ana Cláudia Melo Tiessi Gomes de Oliveira
Fatec Garça - Garça - SP
dir.fatecgarca@centropaulasouza.sp.gov.br
O presente trabalho apresenta os resultados parciais de um grupo de pesquisa da FATEC de Garça,
que visa ao desenvolvimento de um jogo eletrônico para o auxílio na educação de crianças com deficiência
auditiva. O jogo aplicado na educação especial é uma maneira de amenizar dificuldades e desenvolver habilidades de forma lúdica e com resultados significativos. Crianças com tal deficiência enfrentam problemas
relativos à identificação de objetos tridimensionais, locomoção, localização espacial, noções de distância e
de equilíbrio, tanto estático como dinâmico. A proposta desenvolvida é de um jogo com gráficos tridimensionais em terceira pessoa, pois assim a criança pode observar o avatar como se fosse ela mesma imersa no
mundo virtual. Visando à facilitar a implementação do jogo e também garantir a qualidade do software, foi
desenvolvida uma documentação, que é composta por fluxogramas, máquinas de estado e grafos de cena;
além de uma estrutura idealizada de todos os menus, fases e atividades contidas no jogo. As tecnologias
utilizadas na implementação são de distribuição livre, o que não gera custos monetários ao projeto. A linguagem de programação escolhida pelo grupo foi Java, utilizando-se do framework de mesma linguagem,
JMonkey Engine, que é um motor de jogo. A modelagem dos personagens e do ambiente foi desenvolvida
em Blender 3D e MonkeyWorld 3D. O ambiente integrado de desenvolvimento escolhido foi o Eclipse. Os
resultados esperados do jogo são relativos ao desenvolvimento de habilidades que superem as dificuldades
físicas e sociais encontradas por estas crianças.

Palavras-chave:
ambientes 3d; interação 3d; game design; jogos eletrônicos; modelagem 3d; software educativo.
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Ki-Fish
Quibe pré- assado com base em filé de merluza

Camila Marchioni - camila_marchioni@globo.com
Laís Belardo - nanda_belardo@yahoo.com.br
Lauro Lopes - lauro982@hotmail.com
Loyane Ananias - loyane_ananias@hotmail.com
Paloma Balsani - paloma_balsani@hotmail.com
Tatiana Manhani - tati_manhani@yahoo.com.br
Orientador
Marcos Pandolfi
Etec Dr. Adail Nunes da Silva - Taquaritinga - SP
dir.adailnunessilva@centropaulasouza.sp.gov.br
O Ki-fish, quibe de peixe, foi desenvolvido com base no quibe tradicional, que é um alimento consumido em grande quantidade. A troca da carne bovina pelo filé de merluza serve para diferenciá-lo. O ki-fish
é um prato semi-pronto, cujo preparo é rápido e prático. A principal matéria-prima do produto é o filé de
Merluza, sendo esta a primeira matéria-prima a ser processada: do filé são retirados as partes não aproveitáveis como as espinhas e as partes escurecidas da carne. Em seguida, a carne é triturada e homogeneizada
com o trigo já hidratado, drenado e prensado, com o tomate, suco de limão, óleo, creme de cebola, farinha
de arroz, sal e condimentos. Após a homogeneização é feito o acondicionamento em formas de alumínio
cobertas com papel manteiga que auxilia no assamento uniforme de todo o produto. 		
A embalagem aberta segue para o pré-assamento em forno industrial por 25 minutos a 160°C.
O quibe de peixe é destinado a todas as camadas sociais, devido a seu preço acessível, além de ser
recomendado para todos os tipos de pessoas saudáveis e que apreciem peixe. As pessoas que possuem
doença celíaca não podem consumir o produto, já que este contém glúten. Além de o produto ter um alto
valor nutritivo, possui um preço acessível e características sensoriais desejáveis.

Palavras-chave::
filé de merluza; pré-assado; prato rápido; glúten; quibe de peixe.
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KING CLEAN
Cleber Luiz Torelli Barbosa - torellicl@hotmail.com
Douglas Salgado Ferreira - doug.salt@hotmail.com
Júlio César Albano Padilha - juliopetrunkio@hotmail.com
Maurício da Silva Cunha - mdcunha1@hotmail.com
Michael Jimenez de Santana - michael_peixe@hotmail.com
Renato Coelho Pereira - tinho_sk8@hotmail.com
Rubens Barros Duarte - duarte_rubens@hotmail.com
Orientador
Jaime Crivellato
Etec Martin Luther King - São Paulo - SP
dir.martinlutherking@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto consiste em um pequeno robô que, ao ligá-lo, percorrerá um trajeto pré-programado fazendo a limpeza desse trajeto por meio de uma ventoinha de alta sucção e desviando-se de obstáculos
por meio de sensores que impedem que ele fique parado em uma parede ou em algum móvel de tamanho
grande, que poderia impedi-lo de desenvolver a tarefa designada a ele.
Este projeto foi desenvolvido visando não só uma inovação no mercado, mas também como um produto
para facilitar a vida e o trabalho das pessoas que trabalham em casa ou fora de casa, pessoas que não tem
tempo para fazer uma limpeza diária em sua casa. Mas também uma das coisas que mais chamaram a
atenção dos integrantes do grupo foram as pessoas com necessidades especiais, portadores de deficiência,
ou com mobilidade limitada.
Esperamos atingir os resultados esperados quando realizamos este projeto, não só mostrando o nosso
conhecimento, mas também mostrando e evolução de um aparelho tão antigo e simples, e mostrar o que é
possível se fazer hoje em dia com a tecnologia que muitos ainda não conhecem.

Palavras-chave:
robô; mecatrônica; automatização; inovação; limpeza; eletrônica.
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KK FANZINES KK
Felipe Martins Portella - felipeportella@uol.com.br
Gabriela de Andrade Pozzo - gabrielapozzo@gmail.com
Luiz Fernando Wlian - luizwlian@gmail.com
Orientador
Edna Maria dos Santos

Etec Carlos de Campos - São Paulo - SP
dir.carlosdecampos@centropaulasouza.sp.gov.br
Exposição dos FANZINES finalizados e da Capas ampliadas no tamanho A3, papel couchê. As páginas
digitalizadas com efeito de “vira-página” serão apresentadas continuamente no Data-Show. Se possível, vários exemplares impressos estarão à venda num preço simbólico para os visitantes da Feira Tecnológica.
“O termo FANZINE é um neologismo formado pela contração das palavras em inglês “Fanatic e Magazine” que viria a significar Revista do Fã - termo com o qual se tornou conhecida a publicação alternativa,
geralmente de pequena tiragem e impressa artesanalmente.”
O Projeto “KK Fanzines KK” visa oferecer aos seus participantes um veículo de comunicação onde possam
compartilhar suas descobertas, seus gostos, suas habilidades, suas grandes paixões como a música, o teatro, o
cinema, a animação, a HQ e todas as outras grandes paixões da vida de cada um dos alunos do KK.
A oportunidade de expor pensamentos e idéias de forma mais profissional e ao mesmo tempo pessoal
transforma a escola num espaço de troca de informações e, porque não dizer emoções, que faz com que
este espaço se enriqueça culturalmente.
A relevância deste projeto resume-se então na captação e publicação da efervescência cultural que o
espaço-escola proporciona, mas que, na maioria das vezes, não é registrado e transformado em veículos de
comunicação.
O resultado esperado deste projeto seria a capacidade que ele oferece de integrar grupos e salas em
torno da produção, distribuição e da maneira como cada grupo conseguiu resolver as dificuldades encontradas no caminho da produção dos fanzines.
Essa integração permite que novas parcerias apareçam e principalmente descubra e desenvolva a criatividade, liderança e profissionalismo que está, muitas vezes, em estado latente, necessitando apenas de um
espaço e motivo para se desenvolver.

Palavras-chave:
fanzine; kk; revista do fã; projeto; criatividade; informação; veículos de comunicação.
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LEVANTAMENTO ARBÓREO URBANO DO MUNICÍPIO DE TATUÍ

Ábila Gabriela de Moraes
Carolina Oliveira Ribeiro

Orientadora
Angela Capelari Renzano

Etec Salles Gomes - Tatuí - SP
dir.sallesgomes@centropaulasouza.sp.gov.br
Com os novos avanços tecnológicos, a população adquiriu um modo de vida baseado no comodismo
e consumismo. Para alimentar o consumo, cada vez mais se emprega o uso não sustentável dos recursos
naturais. Um deles é a supressão da vegetação para a construção de cidades. Por esse motivo, fez-se necessário um estudo de levantamento arbóreo urbano do Município de Tatuí. Essa computação de dados auxiliará na obtenção de índices qualitativos e quantitativos. A pesquisa foi realizada, em primeiro momento, em
dois bairros do centro da cidade, com a utilização de materiais de medição, material de pesquisa botânico,
e planilhas bem estruturadas. Os dados foram computados e enviados a Secretaria de Meio Ambiente,
isto permitirá o desenvolvimento de um plano de arborização municipal, visando à qualidade de vida e a
sustentabilidade do município.

Palavras-chave:
arborização; desenvolvimento sustentável; meio ambiente.
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LEVANTAMENTO MICROBIOLÓGICO DA ALFACE
(Lactuca sativa L.) PRODUZIDA EM HORTAS DA CIDADE DE MARÍLIA/SP

Aline Gomes de Almeida
Amabriane da Silva Oliveira
Letícia Aparecida Sgrignoli
Orientador
Ada Maria Machado Bueno Otoboni

Fatec Estudante Rafael Almeida Camarinha - Marília - SP
dir.fatecmarilia@centropaulasouza.sp.gov.br
O consumo de horatliças cruas esta associado à transmissao de doenças de origem alimentar, quando
tais alimentos não possuem a qualidade microbiológica atestada. O objetivo deste trabalho foi a avaliação
microbiológica da alface produzida em duas hortas da cidade de Marilia/SP. Os resultados evidenciaram
que as amostras de alface analisadas, de ambas as hortas, nao atenderam aos padrões para coliformes
termotolerantes e aeróbios mesófilos, utilizados para o estudo. Tais resultados demonstram a importância
da qualidade microbiológica desses alimentos, os quais podem estar relacionados a problemas de saúde
pública.

Palavras-chave:
alface; coliformes termotolerante; coliformes totais; contaminação; saúde pública.
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LIMÃO, 1002 UTILIDADES: SIRVA AO SENHOR AEGYPTI
UMA NOVA ALTERNATIVA DE AMENIZAR OS CASOS DE DENGUE

Amanda Mayumi Pareja Nishimori - amandapareja@hotmail.com
Evandro Surjan Passero - evandrosurjan@hotmail.com
Guilherme Ripper Jatobá - guilherme.jatoba@gmail.com
Orientador
Irene Teresinha Valadares

Etec Polivalente de Americana - Americana - SP
dir.polivalente@centropaulasouza.sp.gov.br
Foram realizadas pesquisas buscando um método eficiente e alternativo para a redução da incidência de
“Dengue” e pesquisas laboratoriais para constatar em quais circunstâncias o limão seria eficaz na redução do
pH da água abaixo do valor 4, fator inibidor do desenvolvimento larval do mosquito Aedes Aegypti. O limão
foi escolhido por ser uma fruta cujo bagaço é descartável, biodegradável e de fácil acesso. 			
As concentrações adequadas de limão com água canalizada reduziram sensivelmente o pH da mistura,
tornando-a suficientemente ácida.

Palavras-chave:
Aedes Aegypti; pH; dengue.
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LINGUIFISH

Laura Regina Lucas - laura_rl1988@hotmail.com
Marcos Vinícius de Camargo Silva - nisso_moikano@hotmail.com
Tiago José Vieira - tjvtm@hotmail.com
Vânia Ariana Corrêa Bueno Silva - vania.ariana@terra.com.br
Orientador
Aline Regina Piedade
Silvia Panetta Nascimento

Fatec de Itapetininga - Itapetininga/SP
dir.fatecitapetininga@centropaulasousa.com.br
A indústria de alimentos tem conseguido acompanhar as tendências nacionais na área de produção,
mais ainda precisa desenvolver-se de forma mais consistente na área de inovação. A inovação em produtos
e processos constitui-se em fator relevante para a sobrevivência das empresas a longo prazo. Diante disso,
surgiu o interesse em desenvolver um novo sabor para linguiças, usando espécies de tilápia (Tilapia hornorum e Tilapia nilotica) como componente principal. A metodologia utilizada neste trabalho foi adaptada de
Nantes (2007), a qual constituiu no desenvolvimento de um novo sabor de linguiça denominado LINGUIFISH. A etapa realizada foi a de Projeto informacional, a qual se constituiu de análises de mercado e especificações do produto. Com base nos resultados obtidos da metodologia utilizada nas condições em que foi
realizado este trabalho, chegou-se às seguintes conclusões: (i) a análise de mercado é fundamental para o
lançamento de novos produtos, pois serve de base para as especificações do produto; (ii) os requisitos de
demanda, baseados no questionário aplicado, mostraram que 91,0% dos entrevistados acharam atraente a
LINGUIFISH e 45,5% dos entrevistados trocariam os sabores tradicionais pela LINGUIFISH; (iii) os requisitos
de produção, principalmente o custo não se mostrou competitivo em relação ao custo de produção das
linguiças tradicionais, tais como mista, suína e frango, porém nenhuma dessas linguiças apresentam tantos
benefícios nutricionais quanto a LINGUIFISH; (iv) os requisitos funcionais são de extrema importância para
a LINGUIFISH, pois são eles que mantêm as características organolépticas; (v) os requisitos normativos e
legais são importantes, pois garantem a segurança do alimento como proteção aos consumidores. Tais
resultados demonstraram a potencialidade de mercado deste produto.

Palavras-chave:
linguiça de peixe; indústria de alimentos; agroindústria.
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LIXO MÍNIMO

Beatriz Mattos Spalletta - btz_m@hotmail.com
Beatriz Aparecida Vessalli - beatrizvessalli@terra.com.br
Juliana Jorge - juliannajorge@yahoo.com.br
Orientador
Erica Gayego Bello Figueiredo Bortolotti

Etec Conselheiro Antonio Prado - Campinas - SP
dir.antonioprado@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto Lixo Mínimo consiste em proporcionar a Educação Ambiental através da prática dos 3RS
(reduzir, reciclar e reutilizar), incentivando todos os envolvidos a adotarem posturas na escola, em casa e
na comunidade para que atuem de forma responsável e consciente em relação ao lixo e às questões ambientais. As organizações buscam se desenvolver de forma sustentável e a ETECAP, com o Curso de Meio
Ambiente, deve colocar essa ideia em prática. A NBR 10.004 e a Resolução CONAMA 283 apresentam
regulamentações sobre a classificação dos resíduos e a responsabilidade sobre a geração, justificando a
relevância do projeto,.que está sendo desenvolvido desde 2006 e vários resultados já foram obtidos, como:
criação do depósito de resíduos, criação do cantinho da coleta, incentivo à redução (através do uso de
canecas, sacolas retornáveis, economia de reagentes, etc.), incentivo à coleta seletiva e reciclagem (papel,
óleo e lixo orgânico), restauração dos coletores, financiamento para outros projetos ou geração de recursos,
oficinas de educação ambiental e reciclagem para alunos, professores e funcionários. Desde o início do
projeto, cerca de 300 litros de óleo de fritura deixaram de ser descartados de forma inadequada no meio
ambiente (levando em consideração que 1 litro de óleo contamina até 1 milhão de litros de água, isso é
relevante). A venda desse material gerou renda, e cerca de 1 tonelada de pilhas e baterias (resíduo Classe
1 - perigoso), foram recolhidas e destinadas corretamente. O maior desafio do projeto é envolver toda a
comunidade escolar para praticar a coleta seletiva. Parceria com a Cantina da escola tem sido fundamental
para divulgação e implementação de novos hábitos.

Palavras-chave:
lixo; resíduo; lixo mínimo; reciclagem.
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LOUSA INTERATIVA DE ALTA RESOLUÇÃO E BAIXO CUSTO

José Carlos da Cruz Junior - lousainterativabc@gmail.com
Orientador
Roserlei Clarete Batista Pavão

Fatec Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo - Tatuí - SP
dir.fatectatui@centropaulasouza.sp.gov.br
Devido aos altos custos das lousas interativas convencionais, com instalação complexa e o inconveniente de ser utilizado cabeamento para interligar a lousa com o computador, foi desenvolvido logicamente
no segundo semestre de 2007 um sistema de baixo custo, mantendo as mesmas características operacionais. Já que utiliza técnicas de programação C++ de analise de imagem, através de um sinal infravermelho
que capitado por uma câmera, revela as intenções do usuário perante a interface. Pode ser muito flexível
e utilizada em varias situações, tais como trabalho, lazer. Seu princípio de funcionamento é simples, com
manuseio de forma intuitiva, o que facilita o acesso dos usuários de diversas faixas etárias e culturais.
Suscetível a adaptações, pois não necessita de cabeamento e é de fácil calibração adequando-se aos portadores de necessidades especiais.

Palavras-chave:
baixo custo; interatividade; câmera infravermelho.
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MALA TOP
Douglas Henrique dos Santos Garcia
Pedro Henrique Pereira
Orientador
Paulo Galvez

Etec de São Roque - São Roque - SP
dir.etesaoroque@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto é desenvolvido em duas áreas distintas, a da elétrica e de hardware. Estas sao bases do projeto quem tem o intuito de se tornar uma nova geraçao de computadores. Hoje possuimos duas qualidades
de computadores DESKTOP e LEPTOP, as quais apresentam alguns problemas; o DESKTOP, é de transporte
e o LEPTOP, seu preço, entao, com intuito de agrefar o util com o agradável, estamos desenvolvendo este
projeto com a iniciativa de promover facíl transporte e um preço acessível a maioria das camadas sociais.
Ainda o projeto se direciona para a inovação, palavra fundamental no mundo e, a partir dele, desenvolvemos um meio eficiente e acessivel de tecnologia.

Palavras-chave:
mala; top; mobilidade acessivel; memória.
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MÃO ELETROMECÂNICA

André Luan dos Santos Pavanelli - luan230@hotmail.com
Halysson Lima Barbosa - halysson_lb@hotmail.com
Julio Cesar Yoshimine - julio.ysn@hotmail.com
Marcelo Pessoa - mropessoa@yahoo.com.br
Orientador
Domingos Rafael Neto

Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto- SP
dir.martimianodasilva@centropaulasouza.sp.gov.br
Nosso objetivo era desenvolver uma mão prática, interativa e com um ótimo desempenho, e que
pudesse ser usada em trabalhos práticos e didáticos. Sua aplicação prática seria na área da indústria, a
mão seria usada para o manuseio remoto de materiais delicados, já que a ferramenta seria igual à mão do
usuário, proporcionando uma noção espacial maior e um controle mais preciso. O projeto começou sendo
desenvolvido baseado em modelo mecânico utilizado atualmente em mãos mecânicas, mas após testes
práticos, notamos que o sistema era lento e descoordenado, e então resolvemos desenvolver nosso próprio
sistema, um que atingisse os nossos objetivos, com isso adotamos o conceito do solenóide, que como um
protótipo mostrou, atingiu o esperado. Depois desenvolvemos a parte de comando, para isso decidimos que
o comando seria feito via software, isto é, em um computador um programa iria interagir com o usuário,
de maneira que ele pudesse controlar a mão pelo computador, assim o computador enviaria os dados para
a mão através de infravermelho, que o decodificaria realizando a movimentação exigida pelo usuário. O
próximo passo seria a escolha dos materiais utilizados, por ser em parte um projeto didático, resolvemos
que a carcaça da mão seria feita em acrílico para que fosse fácil visualizar o circuito e sistema, e as partes
estruturais seria de aço, para maior durabilidade. Com isso, obtivemos um resultado bastante satisfatório,
uma mão ágil, resistente, interativa e capaz de segurar um peso satisfatório.

Palavras-chave:
mão; eletromagnético; eletromecânica; bobina; eletromagnetismo; infravermelho.
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MARKETING: PROMOÇÃO DE VENDAS DE CALÇADOS
Angélica de Cássia G Ramos - angelica-miossi@hotmail.com
Cristiane Carneiro Marques - crys_markes@hotmail.com
Daiane Kelly Baldoino - rhstcb@uol.com.br
Orientador
Antonio Carlos Pinheiro

Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima - Casa Branca - SP
dir.nogueiradelima@centropaulasouza.sp.gov.br
O Projeto escolhido para ser apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) busca desenvolver um Plano de Marketing e Promoção de Vendas para a Empresa “Anjinho Calçados”, que atua no
ramo calçadista hà mais de 15 anos com produtos voltados às classes de mercado A, B e C. O trabalho visa
fazer uma avaliação inicial do plano de marketing atual da empresa, procurando identificar seus pontos
fortes e fracos, de acordo com a pesquisa de mercado, tendo como objetivo. Com objetivo principal de obter
uma visão geral da empresa e divulgar sua imagem, iremos fazer uma análise da empresa Anjinho Calçados,
no mercado de calçados, realizar um estudo de marketing promocional de vendas, com a elaboração de
pesquisas e estudos de mercado, seus pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Como contraponto
foi elaborado um projeto de promoção de calçados durante os meses de novembro e dezembro tendo
alcançado grande sucesso. Os principais objetivos da pesquisa são: a apresentação do projeto de promoção
e apresentação dos aspectos mais importantes da empresa: suas atividades (incluindo vendas, elaboração
de promoções e divulgação e atendimento dos funcionários), mercado, concorrência, público alvo (geral)
e marketing. Os métodos utilizados para a realização do trabalho foram: pesquisas com o proprietário da
empresa Sr. Reinaldo, a responsável pelo marketing da loja Sra Aretusa e análises feitas com conceitos
que pudemos aprender durante nosso curso de administração na ETEC Dr. Francisco Nogueira de Lima do
Centro Paula Souza (Escola Industrial de Casa Branca). Os resultados foram muito satisfatórios; foi possível
analisar os conceitos escolhidos e elaborar nosso projeto de forma eficaz. O “Anjinho Calçados” e toda sua
equipe profissional ficaram gratos por nossa escolha, e gostaram muito de terem contribuído para a real
efetivação da pesquisa e conclusão do nosso curso.

Palavras-chave:
marketing; promoção de vendas de calçados; empresa; pesquisa e atendimento.
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MEE - METODOLOGIA DE ENTRETENIMENTO EDUCACIONAL

Edson Daniel dos Santos Mano Junior - edson.daniel.mano@bol.com.br
Loiana Marine Gomes - loiana.mg@gmail.com
Luís Felipe Natálio - luisfelipenatalio@hotmail.com
Orientador
Juliano Roberto Tambolini
Etec Dep. Salim Sedeh - Leme - SP
dir.salimsedeh@centropaulasouza.sp.gov.br
Inicialmente seria desenvolvida uma atividade diferenciada a ser utilizada por professores em
aulas ou programações extracurriculares, tornando-as mais interessantes e produtivas. Foram selecionados
alguns temas pouco usuais em algumas escolas, como educação ambiental e planejamento financeiro, e
então foi pesquisada a aplicabilidade do projeto relacionando-o a esses tópicos, além de coletar informação com professores e profissionais. Enquanto estava sendo montado o projeto foi decidida a mudança de
foco e, ao invés da atividade em si, priorizamos a metodologia de sua aplicação.
Constatou-se que muitos alunos do ensino fundamental e do ensino médio demonstram dificuldade em
aprender, possivelmente desencadeada, dentre outros fatores, pela desatenção e aversão a certas matérias. Outro problema é a necessidade de reflexão sobre assuntos como educação ambiental e financeira,
sociologia, filosofia, ética, cidadania e outros, que são fundamentais para formar cidadãos responsáveis e
críticos. Isso gera a necessidade da implantação de métodos alternativos, mais atraentes aos alunos, para
o ensino de matérias importantes e necessárias ao longo de sua vida.
A intenção do projeto é oferecer uma ferramenta de ensino dinâmica e adaptável, podendo ser usada
dentro ou fora das aulas. Esse programa consiste em um manual de um sistema de RPG (Role Playing
Game), sendo esses exemplos da metodologia para dinamização de ensino usada nesse projeto.
Incentivando assim o uso de processos de tomadas de decisões, formalização de estratégias, assimilação
de conceitos, desenvolvimento de senso crítico, além da interatividade, cooperação e interdisciplinaridade
entre os estudantes, a fim de desenvolver um método produtivo de abordar diferentes temas.
Então o projeto foi desenvolvido para promover um novo método de aprendizagem e uma nova ferramenta de ensino, visando à reflexão de assuntos de importante relevância no mundo contemporâneo, e a
presença do interesse espontâneo dos alunos ao estudo.

Palavras-chave:
educação; rpg; interdisciplinaridade; dinâmica.
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MENINA-MÃE
Tabita Silva Nogueira - tatsnogueira@hotmail.com
Camila Furquim Santos - kmila_furquim@hotmail.com
Dion Valdo Souza Teixeira Lúcio - dion_bandacaly@hotmail.com
Orientador
Fabiana Faria Bertolino
Vanessa Cristina Sossai

Etec Cel. Raphael Brandão - Barretos - SP
dir.raphaelbrandao@centropaulasouza.sp.gov.br
A Etec Cel. Raphael Brandão da cidade de Barretos, através de convênio com a ONG Lar da Criança,
que desenvolve o projeto social Menina-Mãe, na finalidade de oferecer suporte às adolescentes gestantes
com vulnerabilidade social, inclui seus discentes e docentes neste projeto social. A partir deste propósito os
alunos do curso Técnico em Enfermagem atuam de forma a orientar o público-alvo por meio de palestras
relativas ao assunto. Dentro dos históricos encontramos adolescentes grávidas na faixa etária de 11 a 14
anos; gravidez do próprio pai/padrasto, gravidez do irmão; portadoras do vírus HIV e Hepatite C e 3 adolescentes grávidas do mesmo homem, a maioria sem noção da gravidade do problema. Observamos que as
palestras têm contribuído na orientação e esclarecimento de como lidar com seus problemas de DSTs e os
cuidados na gestação e com o RN.

Palavras-chave:
adolescente; gravidez na adolescência; risco social.
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MESA ELEVATÓRIA
INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA MECÂNICA

Ademir da Silva Leite - Alexandre Pinheiro Laranjeira
Alexsandro Silva dos Santos - André Teixeira Lima Baccin
Antônio de Castro Pinheiro Júnior - Aquilino Souza Boaventura
Daniel Alexandre da Silva - Danilo César de Lima
Marcio Estevan Da Silva - Marcos Francisco da Silva
Sidnei da Silva - Willian Cláudio Ferreira
Orientador
Getulio Pereira da Silva
Etec Martin Luther King - São Paulo - SP
dir.martinlutherking@centropaulasouza.sp.gov.br
O enfoque deste trabalho é o estudo dos aspectos de funcionabilidade a serem executados com o
programa Técnico que conduza ao conforto ergonômico dos usuários, portadores de necessidades especiais,
juntamente com o bom desempenho das atividades. Esses aspectos referem-se ao mecanismo automatizado possibilitando melhores ajustes para o portador, tais aspectos trouxeram mudanças no comprimento
longitudinal, altura e sistema de elevação por força motora com fácil acesso ao botão (liga/desliga).
O objetivo do trabalho é pesquisar soluções para diminuir ou atenuar as dificuldades de pessoas
portadoras de necessidades especiais (paraplégicos) na falta de adaptações nas mesas e qual procedimento
deve ser aplicado para que essas pessoas sejam bem atendidas propiciando a sua adaptação a inclusão
social, em qualquer repartição pública ou privada.
Este trabalho contribui para uma discussão da produção e funcionabilidade de mesas-elevatórias
para portadores de necessidades especiais (cadeirante) através de avaliações de cadeiras de rodas e mesas
escolares de rede pública ou privada. São avaliados os aspectos físicos e suas características, bem como as
relações funcionais entre o espaço e o comportamento do usuário. Nas últimas duas décadas, a atuação do
poder publico e a sociedade em geral agiu de forma padronizada, não levando em conta na maioria dos
projetos público e coletivos, a não adequação do mobiliário escolar, especialmente dentro da sala de aula
trazendo dificuldades significativas aos portadores de deficiência física (cadeirante).
A participação do aluno com necessidades especiais no sistema educacional brasileiro é um passo para a
efetiva integração do aluno ao convívio escolar promovendo uma melhoria no seu aprendizado por meio de
adaptações mobiliário na sala de aula. E esse nosso objetivo de melhorias no bem-estar da acomodação e
da satisfação do aluno que necessite desses cuidados que é de grande importância.
Palavras-chave:
pessoas com deficiência; ergonomia; paraplegia; inclusão social; cadeiras de rodas; mesas escolares.

154

FETESP • 2009

MÉTODO DE REDUÇÃO DA CARGA POLUIDORA PARA FINS
DE REUSO NO SALÃO DE BELEZA LLONGUERAS, TATUAPÉ - SP

Cristiane Diniz Santiavo
Marcella Fortes Falcão da Silva
José Augusto de Lima Junior
Orientador
Marta Silva
Etec de São Paulo - São Paulo - SP
etesp@terra.com.br
O Salão de beleza Llongueras está localizado no distrito do Tatuapé, São Paulo.
As atividades dos salões de beleza utilizam água em demasia, e nas águas residuais podem-se encontrar
substâncias de significância poluente. Esse despejo de efluentes encarece o tratamento feito pela SABESP
e torna indispensável um método que diminua a carga poluidora, possibilitando o reuso dessa água. Foram
aplicadas diversas análises a partir da caracterização dos produtos do salão. Os resultados foram comparados com parâmetros para reuso de água. A partir de protótipos de filtros observou-se a redução da carga
poluidora de forma que essa água cinza possa ser reutilizada para fins de limpeza.

Palavras-chave:
filtro; salão de beleza; cabeleireiro; reuso.
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MICROCONTROLADOR DE 8 BITS E 8 PINOS 12F675
Murilo Zanini de Carvalho
Orientador
Marcos Zamboni

Fatec São Bernardo do Campo - São Bernardo do Campo - SP
dir.fatecsaobernardo@centropaulasouza.sp.gov.br

O trabalho pretende mostrar a versatilidade oferecida pelo microcontrolador PIC 12F675, da Microchip,
quanto a sua aplicação para projetos de diversas áreas. Para relaizar essa demonsotração, serão elaborados
dois módoulos microcontrolados, utilizando o 12F675 como elemento central de processamento.
O primeiro módulo irá demonstrar uma aplicação do microcontrolador para controle de um dispositivo que prepara salsichas utilizando apenas a rede elétrica alternada de alimentação. Esse módulo utiliza o
microcontrolador como elemento temporizador de controle para realizar a ativação da interface de potência
sendo responsável por ligar e desligar a salsicha da rede elétrica de alimentação.
O segundo módulo irá demonstrar uma aplicação do microcontrolador para controle de um dispositivo
sensosr com histerese programada para comutação de suas saídas. Neste módulo, o microcontrolador será
o elemento que fará o monitoramentodo valor fornecido como entrada e quando ele for superior ao valor
determinado como nivel de acionamento, ele irá comutar suas saídas. Uma vez que o sinal, até que sua amplitude seja inferior ao nivel de desacionamento, fazendo com quando o valor de entrada atingir esse valor,
suas saidas comutem para suas posições iniciais. O objetivo desse trabalho é demonstrar como um pequeno
microcontrolador pode ser utilizado em diversas aplicações e como é ampla sua capacidade de expansão.
O resultado esperado é a divulgação do uso desse microcontrolador para os demais usuários dessa
tecnologia, como uma alternativa barata em relação aos microcontroladores de maior capacidade, que
tambem é capaz de realizar diversas tarefas.

Palavras-chave:
PIC 12F675; projetos microcontrolador 8 pinos; datasheet PIC 12F675.
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MINI CHURRO ORIENTAL
Érica Nunes
Kenea Cristina Dias
Márcia Cristina Moreira
Orientador
Flávia A. M. Cordeiro

Etec Prof. Camargo Aranha - São Paulo - SP
dir.camargoaranha@centropaulasouza.sp.gov.br
O feijão Azuki é cultivado há muitos séculos no Japão, na Coréia e na China, sendo uma leguminosa
(grãos contidos em vagens), com sementes miúdas bem menores que o feijão comum, arredondadas, de
coloração vermelho-escura ou amarelada. É um alimento de grande riqueza nutricional, pois é rico em proteínas, fósforo, cálcio, ferro, potássio, zinco, fibras solúveis e vitaminas do complexo B. Possui propriedades
diuréticas, fermenta menos do que os outros. Auxilia na formação óssea, fortifica e regenera rins cansados,
sendo indicado para disfunções renais, hipertensão e diabetes. O Anko é uma pasta doce feita de feijão
vermelho ou Azuki, esta pasta é utilizada como recheio em muitos doces de sabor suave, pelos japoneses.
O churro é um doce preparado com massa cozida em formato cilíndrico e frito em óleo vegetal. Logo após,
ele pode ser salpicado com uma camada de açúcar e canela. Sendo um doce originário da Espanha (típico
da região de Madri), geralmente é servido no café da manhã.
O desenvolvimento do produto “Mini churro oriental”, foi elaborado através de estudos e experimentos, tendo por objetivo introduzir a leguminosa adaptando-a em uma preparação que é de fácil aceitação
no paladar brasileiro, e incentivando assim o seu consumo, pois possui um alto rendimento, embora tenha
um custo um pouco elevado, se comparado ao feijão consumido no Brasil.
As técnicas de pré-preparo e preparo utilizadas são as mesmas das leguminosas comuns em nosso
país, facilitando assim o seu preparo, tornando-o de fácil aceitação. Conclui-se portanto, que alcançou-se
os objetivos tendo o resultado final desejado e de sabor característico.

Palavras-chave:
feijão azuki; anko; churro; Japão; Espanha; Brasil.
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NATURECO - UNGUENTO CICATRIZANTE NATURAL E
ECOLOGICAMENTE CORRETO PARA USO EM FERIDA DE BOVINOS

João Luiz Vesoli - joaoluizvesoli@hotmail.com
Michelle Simone Camilo dos Santos - michellesimone22@hotmail.com
Pedro Henrique Freitas Gonçalves - pedrorp@yahoo.com.br
Orientador
Vânia Mirele Ferreira Carrijo

Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior - Franca - SP
dir.correajunior@centropaulasouza.sp.gov.br
As buscas por tratamentos terapêuticos naturais e ecologicamente corretos nos animais de produção
vêm sendo cada vez mais realizadas com o intuito de preservar o meio ambiente e não propiciar resíduos
medicamentosos nos produtos de origem animal, o que leva ao consumidor apresentar uma vida mais
saudável.
Com base nessas perspectivas futuristas, o projeto teve como objetivo, desenvolver um unguento natural para utilização em feridas de animais, com propriedades benéficas diversas, a base de plantas medicinais. As ervas utilizadas para a fabricação do unguento foram folhas de Symphytum officinale (Confrei), que
possui como propriedades terapêutica ação anticoagulante, bactericida, antifúngica e regenerativa tecidual
(cicatrizante), folhas de Kalanchoe pinnata (Folha-da-Fortuna), com propriedades analgésica e antialérgica
e folhas de Maytenus ilicifolia (Espinheira Santa), atuando como potente antisséptico e anti-inflamatório.
Como veículo para a formação da pasta, foi utilizado vaselina sólida, um subproduto do petróleo,
antialérgico e atóxico; salicilato de metila, com ação analgésica e repelente, produzido a partir extrato de
folhas da planta Gaultheria procumbens e da casca de Betula lenta; cristais de mentol, ativo extraido da
planta Menta Piperita com ação antipruriginosa; óleo de Cymbopogon spp., a citronela, com propriedades
repelente contra insetos.
O unguento poderá ser utilizado em bovinos leiteiros que possuem abcessos perfurados, feridas cirúrgicas provocadas por processos de mochação, descorna e castração, e ainda naqueles animais que apresentam
feridas de ordem idiopática com complicação por miíases. Com a aplicação tópica diária, espera-se a completa
cicatrização da ferida em um curto espaço de tempo, sem o uso de medicamentos antibióticos e antiinflamatórios injetáveis como adjuvantes, o que representa uma diminuição significativa no custo de produção além
de evitar a presença de resíduos medicamentosos no leite por ser um produto natural.
Palavras-chave:
plantas medicinas; unguento cicatrizante;cicatrização de feridas em bovinos; confrei; espinheira santa.
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NO CORRE-CORRE:
A INTERFERÊNCIA DA ESCOLA NA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES

Bruna Caroline Ribeiro Dias
Kátia Silvana Sampaio
Letícia Regina Aparecida dos Santos
Orientador
Márcia Maria Martins Pinto

Etec de Hortolândia - Hortolândia - SP
dir.etehortolandia@centropaulasouza.sp.gov.br
A alimentação dos adolescentes que cursam o Ensino Médio no período da manhã e o Técnico no período da tarde é diferente da alimentação daqueles que cursam apenas o Ensino Médio, uma vez que os alunos
que estudam em período integral realizam a maior parte das refeições na escola, inclusive o almoço.
Em virtude disso resolvemos averiguar a dimensão dessas diferenças por meio de pesquisa de campo e
bibliográfica, que tiveram como objetivos revelar os hábitos alimentares desses alunos, ressaltando as mudanças alimentares que surgiram a partir do aumento da carga horária escolar.
Observamos a influência exercida pela mídia nas escolhas alimentares dos adolescentes, embora muitos não
percebam essa influência. Há também um grande número de substituição de refeições por “lanchinhos”, o que
traz sérias consequências ao estado nutricional dos adolescentes, seja a curto ou longo prazo.
Esses dados foram comprovados graças às pesquisas de campo e entrevistas, que visaram à opinião
dos adolescentes sobre a própria alimentação, tanto dentro do ambiente escolar quanto fora, além das
refeições realizadas nos finais de semana.

Palavras-chave:
alimentação do adolescente; erros alimentares; influência escolar; mídia.
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O MITO DA CAVERNA DE PLATÃO E SUAS APLICAÇÕES
FILOSÓFICAS NOS CONTEXTOS EMPRESARIAIS E POLÍTICOS

Antonio Carlos Martinho Junior- antonio.carlos.martinho@gmail.com
Lucas De Pretto - lucas.de.pretto@gmail.com
Yuri Elias Tavares - yuri_ellias@hotmail.com

Orientador
Jamir Mendes Monteiro
Fatec Baixada Santista - Santos - SP
dir.fatecbaixadasantista@centropaulasouza.sp.gov.br

Na obra atribuída a Patão A República, Platão (428-347 a.C.) publicou o Mito da Caverna, um diálogo
metafórico no qual desejava demonstrar como o homem pode se libertar da condição de escuridão por meio
da luz da verdade. No diálogo podemos reconhecer a natureza filosófica da obra, uma vez que o mesmo
destaca a ênfase ao processo de conhecimento, contrapondo a visão de mundo do ignorante, o qual vive
do senso comum, com a do filósofo, o qual está em uma busca eterna da verdade.
Grande parte dos eventos históricos que envolvem desastres empresariais e políticos podem ser estudados
à luz do Mito da Caverna de Platão. No presente trabalho, fazemos uma análise pormenorizada de dois
grandes eventos políticos - a queda do Império Romano e o fim do Nazismo - e duas catástrofes industriais
com sérios danos ao meio ambiente e inúmera mortes - o acidente químico de Bophal e o acidente nuclear
de Chernobyl. O objetivo do trabalho é relacionar tais eventos à falta de conhecimento filosófico, no que
tange a percepção da realidade. Dessa forma, ao reconhecer a importância da filosofia para o desenvolvimento das atividades empresariais e políticas, o ser humano atinge uma maior maturidade intelectual,
proporcionando à toda sociedade uma nova forma de pensar e agir.
Toda a pesquisa foi realizada em base de dados científicos, utilizando livros e artigos científicos de
autoridades no assunto.

Palavras-chave:
mito da caverna; decisões empresariais; desastres empresariais.
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O SOFTWARE ABC DOWN COMO RECURSO TECNOLÓGICO
NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM
DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Flávio Costa Jorge - f13vio@hotmail.com
Orientador
Cristóvam Emílio Herculiani

Fatec Garça - Garça - SP
dir.fatecgarca@centropaulasouza.sp.gov.br
Este trabalho de pesquisa aborda a importância da inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, em especial as pessoas com Síndrome de Down. O objetivo desse trabalho foi apontar
as necessidades de aprendizado e desenvolver um software educativo para auxiliá-los a conhecer e a se
familiarizar com o alfabeto. Por meio de pesquisas que apontam as características dos softwares educacionais voltados para esta área de atuação, observa-se a necessidade de desenvolver softwares para que os
mesmos se sintam inclusos no processo tecnológico. A construção do software educativo englobou tecnologias voltadas para a programação e o uso de figuras e sons para uma melhor interação entre software e
usuário.

Palavras-chave:
educação especial; síndrome de Down; software educacional.
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O TURISMO DA CIDADE DE SANTOS DIVULGADO
EM SACOLAS ECOLÓGICAS

Elaine Cristina Geraldo da Silva - tur.elaine@gmail.com
Janara Cristina de Campos - ashmir8@hotmail.com
Marina Borges Silva - mari-bosi@hotmail.com
Raquel Augusto Pereira
Orientador
Rosa Tamizari

Etec Aristóteles Ferreira - Santos - SP
dir.aristotelesferreira@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto: “O Turismo da Cidade de Santos Divulgado em Sacolas Ecológicas” tem como objetivo
divulgar o turismo para os moradores locais e visitantes, fazendo com que aqueles que possuírem a sacola,
possam levar uma lembrança da cidade e divulgar a cidade de Santos em outras localidades.
A sacola ecológica garante a durabilidade da divulgação dos pontos turísticos da cidade e a sustentabilidade, diferentemente de banners, folderes, placas e outros meios de veiculação que podem ser
facilmente descartados e poluem o meio ambiente.
Acredita-se também que este produto futuramente venha substituir a sacola plástica fornecida pelos
estabelecimentos comerciais, assunto que está sendo muito abordado em convenções mundiais e tornou-se
motivo de grande preocupação entre ambientalistas.
Visando a tendência do produto no mercado e observando possível proibição da distribuição das
sacolas plásticas, pretende-se criar parcerias como instituições públicas e privadas para a comercialização
deste, que estariam disponível para venda em estabelecimentos comerciais e nos próprios pontos turísticos
da cidade.

Palavras-chave:
turismo; divulgação; sustentabilidade.
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ÔMEGA - INFORMATIZAÇÃO DO BAKKO´S HOTEL
Alessandra Miras Fernandez - le_5565@hotmail.com
Rafael Ferreira Trindade - rafael_f_trindade@hotmail.com
Rodrigo Amorim Bianchini - rodrigobianchini_007@hotmail.com
Orientador
Ana Meire M. S. Aleoni

Etec de São Paulo - São Paulo - SP
dir.etesaopaulo@centropaulasouza.sp.gov.br
O Projeto Ômega foi desenvolvido no decorrer dos meses de março a junho de 2009, no terceiro
módulo do curso Técnico em Informática da Escola Técnica Estadual de São Paulo.
Essa iniciativa teve como objetivo gerar um conjunto de aplicativos referentes à gerência de serviços gerais
da empresa fictícia identificada como Bakko’s Hotel, além de implantar um projeto de redes e criar um site,
os quais atendessem às suas necessidades.
A solução proposta pela Focos fundamenta-se no gerenciamento rápido e eficiente de dados, garantindo que a comunicação e a troca de informações entre os setores da empresa ocorresse da forma mais
eficaz possível. Assim, a idéia é integrar a tecnologia digital nas atividades comuns dentro do cotidiano do
hotel, complementando sua identidade dinâmica, jovem e inovadora.
Utilizando a metodologia PMBOK para desenvolvimento ágil de softwares aliada às tecnologias modernas e suas ferramentas, como Java, MySQL e Flash, o Projeto Ômega tem como meta obter aplicativos
eficazes e funcionais que acompanhem o dinamismo necessário ao atendimento dos hóspedes, dentre eles
um dedicado aos funcionários e outro aos hóspedes, além de um aplicativo em J2ME que agilize processos
nos quartos, um site moderno, bonito e diversificado e um projeto de redes eficiente, que interligue todos
os pontos do hotel com o setor administrativo da empresa.
A empresa Focos acredita que todas essas soluções contribuirão para a consolidação do conceito
inovador do Bakko’s Hotel e sua consequente instalação no mercado hoteleiro.

Palavras-chave:
java; mysql; focos; Bakko’s hotel; software livre; touchscreen; palm; j2me; j2se; inovação.
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PAINEL 16L369 DISPLAY DE MENSAGENS
Carlos Vinicius Pereira dos Santos
Daniel Ceruqueira Gomes
Gabriel Traini
Marcelo da Silva Ramos
Renan Gil Antonio de Brito
Rogério Gonçalves da Silva
Orientador
Jonatas Xavier Silva

Etec Martin Luther King - São Paulo - SP
dir.martinlutherking@centropaulasouza.sp.gov.br
O Painel 16L360 é um produto de alta qualidade, simplicidade e eficácia pelas suas disposições,
manutenções e custeamento, tanto n seu processo de produção como em seu uso. Seu principal objetivo
é facilitar a visualização das mensagens de todos os locais possíveis, concomitantemente com qualidade e
menor custo do que os painéis eletrônicos comuns.
A eletrônica empregada no painel pode se resumir a um circuito com componentes simples para
por em funcionamento um sensor de controle remoto e um microcontrolador., que por sua vez comanda
através da programação em seu interior uma seqüência de led’s a serem acionados ou não, os quais estão
dispostos verticalmente na extremidade de uma haste fixada ao eixo rotatório de um motor AC de indução
magnética.
A junção da velocidade de giro do eixo do motor com a seqüência de led’s pré-programada para formar letras, causa ao olho humano a impressão de que a frase foi escrita de uma so vez, quando na verdade
utilizamos apenas uma barra de led’s fixados na vertical, caracterizando assim, o projeto.

Palavras-chave:
eletrônica; visibilidade; simplicidade e programação.
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PARAPODIUM DE BANHO

Renato Manuel da Costa
Roberto Carlos
Orientador
Valdirene Martins de Sousa

Etec Carlos de Campos - São Paulo - SP
dir.carlosdecampos@centropaulasouza.sp.gov.br

O interesse em desenvolver esse projeto surgiu através da grande procura de cuidadores de pacientes
portadores de necessidades especiais, que necessitam estabilizar a postura do tronco no momento do seu
banho, facilitando assim a higienização. A maior procura foi de pacientes paraplégicos, de acordo com o
grau de sua mobilidade possa realizar sua higienização autonomamente e em pé, os equipamentos dispõem de cinto torácico, apoio de cabeça regulável em altura e profundidade, apoio de tronco regulável em
largura, apoio para os pés, joelhos e cintura pélvica. Este aparelho pode ser fixado na parede do banheiro
ou com rodas para locomoção, podendo ser utilizado em qualquer patologia como paralisia cerebral, distrofia muscular de cintura duchenne, paraplegia, desde que o paciente consiga ficar de pé sem forçar membros
com a ajuda do aparelho. Os tipos de materiais utilizados na fabricação do parapodium foi alumínio e ferro
com pintura especial, plástico e borracha, todos são resistentes para o uso em baixo d água, sem risco de
acidentes ou danos ao paciente.
Nosso objetivo é contribuir para autonomia do paciente melhor higienização, pensando sempre no
seu bem-estar e privacidade, promovendo o autocuidado.

Palavras-chave:
Adaptação; higienização; autonomia; autocuidado; pessoa com deficiência.
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POÇO SEMI ARTESIANO

André Teodoro Dias de Souza
Carla de Paula Lima
Giuliene Meneguello
Pedro Genésio Santinoni Júnior
Tamires Fernanda Costa de Jesus

Orientador
Mariluz Valentina de Oliveira

Etec de Presidente Venceslau - Presidente Venceslau - SP
dir.presidentevenceslau@centropaulasouza.sp.gov.br
O homem dispõe basicamente de dois recursos para o seu abastecimento de água: de superfície
e a subterrânea. As águas subterrâneas apresentam algumas propriedades que tornam o seu uso mais
vantajoso em relação ao das águas dos rios: são filtradas e purificadas naturalmente através da percolação
(operação de passar um liquido através de um meio para filtrá-lo ou para extrair substâncias desse meio),
determinando excelente qualidade e dispensando tratamentos prévios; não ocupam espaço na superfície;
sofrem menor influência nas variações climáticas; são passíveis de extração perto do local de uso; possuem
temperatura constante;necessitam de custos menores como fonte de água, e o uso do recurso aumenta a
reserva e melhora a qualidade.
Um poço artesiano é assim denominado quando as águas fluem naturalmente do solo, sem a necessidade de bombeamento.Quando a própria pressão natural da água e capaz de levá-la até a superfície, temos
um poço artesiano.Quando a água não jorra, sendo necessária a instalação de aparelhos para a captação
da mesma, tem-se um poço semiartesiano.
Este projeto visa mostrar a obtenção da água subterrânea por meio de poços semiartesianos, ou seja,
por meio de bombeamento, esclarecendo assim, em detalhes, o funcionamento de um poço e suas vantagens, demonstrando a realidade em menores proporções, dentro De um aquário, desde a captação da água
ate a distribuição nos lares.

Palavras-chave:
poço; água potável; bombeamento; semiartesiano.
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PED - PORTAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Diego Francisco dos Santos
Fernanda Moreira dos Santos
Suellen Alves de Oliveira
Orientador
Aline Mendonça Cordeiro

Etec de Guaianazes - São Paulo - SP
ete_de_guaianazes@yahoo.com.br
O PED é um Portal anexo ao site da ETEC de Guaianazes que visa disponibilizar modalidades de
cursos extracurriculares a distância para alunos e não-alunos da ETEC.
Por meio do portal, os interessados em realizar os cursos poderão fazer suas inscrições pelo site, baixar o
material didático, concluir as tarefas e, ao final, se aprovado, imprimir seu certificado. Tudo isso sem precisar
sair de casa!
O projeto consiste na criação de um portal eletrônico para a realização de cursos on-line para alunos
e não alunos da ETEC.
Os cursos disponíveis abrangem assuntos diversos, sendo que a carga horária de cada curso e sua
grade curricular fica a critério do administrador do curso, já que este fará a manutenção e disponibilizará o
material de didático no site para o aluno.
Para participar do projeto Portal de Ensino a Distância (PED), o visitante do portal terá que se cadastrar e solicitar a participação em um dos cursos. Esta solicitação será encaminhada para o administrador do
curso que permitirá ou não sua matrícula. Com o cadastro realizado, o visitante poderá ter acesso à grade
curricular do curso e ao total de carga horária de cada curso e ainda sempre será avisado quanto a novos
cursos no portal.
Após a solicitação da matrícula aceita pelo administrador o aluno terá acesso ao material didático proposto
e iniciará o curso de acordo com a data prevista. A aprovação de cada aluno será determinada de acordo com
o aproveitamento do mesmo no curso, onde além do material disponível, haverá também questões e demais
atividades pelas quais o administrador avaliará cada aluno.
Quando aprovado o aluno terá acesso ao certificado constatando sua participação no curso mostrando o total de
horas. Este certificado estará disponível ao matriculado no próprio portal, logo após sua aprovação no curso.
A reprovação do aluno não fará com que este não tenha seu certificado disponibilizado.
Palavras-chave:
ASP; Access; ensino a distância; portal; VB Script; Javascript; banco de dados; internet.
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PRODUÇÃO DE PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL
POR ESCHERICHIA COLI RECOMBINANTE

Carolina Diniz Gianasi - rols_eni@hotmail.com
Fernanda Lourençoni - fenandalourenconi@hotmail.com
Henrique Gonçalves da Silveira - rique_silveira@hotmail.com
Laila Lima - laila.lapis@hotmail.com
Luciana Rocha Reis - luciana_rocha_reis@yahoo.com.br
Vanessa Oliveira da Silva - nessaejw@hotmail.com

Orientador
Carlos Eduardo Andrade Barreiro

Etec de Ribeirão Pires - Ribeirão Pires - SP
dir.eteribeiraopires@centropaulasouza.sp.gov.br
O consumo de plástico é indispensável, porém a falta de conscientização ambiental tornou-se um problema para a sociedade. A sua utilização exagerada fez com que crescesse a busca por alternativas, como
o PHB, um biopolímero acumulado por muitos microrganismos como reserva de carbono e energia, em
determinadas condições. Possui propriedades termoplásticas semelhantes às dos plásticos petroquímicos e
a vantagem de ser biocompatível e completamente biodegradável. Possui o custo de produção elevado em
relação aos plásticos convencionais, porém não deixa de ter grande potencial para substituí-los, já que sua
matéria prima é renovável. Neste trabalho, objetivou-se a obtenção do plástico biodegradável a partir de
glicídios, e o teste da biodegradabilidade do mesmo, visando à redução de poluentes e o custo de produção.
A estratégia utilizada foi a realização do cultivo de escherichia coli recombinante em biorreator encamisado
a 37°C, além da utilização de um substrato de baixo custo, a glicose. Foi possível desenvolver um método de
extração simples, utilizando somente clorofórmio como solvente, juntamente com os processos de agitação
e aquecimento. Após a solubilização dos polímeros no solvente, a solução foi colocada em uma placa de
petri totalmente fechada para a lenta evaporação do solvente, esperando uma menor taxa de cristalinidade.
Espera-se que o biopolímero biodegrade nos ambientes simulados, que são favoráveis ao crescimento de
microorganismos responsáveis pelo processo de biodegradação.

Palavras-chave:
escherichia coli; PHB; extração do filme; polímeros biodegradáveis; biodegradabilidade.
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PROJETO (WEB 2.0) - SISTEMA ON-LINE:
RIF - REDE DE INTEGRAÇÃO DA FATEC-ID
Carlos Roberto Menezes da Silveira
Naiara Fernanda Monteiro
Gabrielly Boer Vaccari
Orientador
Ivanete Bellucci Pires de Almeida

Fatec Indaiatuba - Indaiatuba - SP
dir.fatecindaiatuba@centropaulasouza.sp.gov.br
Este projeto visa à implantação de um sistema automatizado de Xerox e cadastramento de alunos
com seus currículos, para futuras consultas das empresas na busca de talentos. Tanto o sistema de Xerox
como o cadastro de currículo será disponibilizado para comunidade local. Essa prestação de serviços via
online, é o resultado da proposta de implantação da JR-TEC. A atividade da empresa júnior terá seu funcionamento nas dependências da FATEC-ID. Esse exercício de gestão de negócios foi desenvolvido como
mudança nas atividades comerciais da atual empresa júnior. O público principal é composto por alunos,
aproximadamente 700, e funcionários da Fatec-ID, comunidade local, empresários e comerciantes. Neste
projeto teremos como base os seguintes instrumentos: uma linguagem dinâmica do desenvolvimento do
sistema em PHP, com recursos em Ajax e estrutura em CSS/(x)HTML - Tableless, seguindo os padrões da
web, com código validado pela W3C. Utilizou-se também um banco de dados em MySQL e seu código foi
comentado, permitindo assim futuras edições por outros membros da equipe de tecnologia da informação.
Essa descrição de funcionamento e as solicitações enviadas pelo sistema interno serão processadas por
ordem de pedido, que já é automaticamente organizado pelo sistema e com isso as tarefas solicitadas
(impressão ou cópia) serão realizadas e o material será arquivado com o devido Nome e RA do aluno
solicitante e também será emitido o preço total do serviço. Quando o aluno for retirar o material, bastará
realizar o pagamento e retirá-lo não havendo nenhum tempo de espera para o processamento do pedido.
Após a retirada do material, o status do sistema é alterado para facilitar o controle das tarefas. Caso
o solicitante não venha retirar o material, será notificado através de avisos em painéis públicos da Fatec.
Esse sistema facilita a controladoria financeira, gerando relatórios automáticos sobre a quantidade de
impressões/cópias solicitadas.

Palavras-chave:
software; empresa Junior; Fatec-ID; cadastro de alunos.
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RECICLAGEM DE LÂMPADAS FLUORESCENTES
Jéssica Amorim de Andrade
Camila Cristine
Sheila Mancio
Orientador
Walkiria Santana

Etec de Praia Grande - Praia Grande - SP
dir.etepraiagrande@centropaulasouza.sp.gov.br
Durante a ECO-92 e a definição da Agenda 21, houve destaque a necessidade urgente de se implementar um adequado sistema de gestão ambiental para os resíduos sólidos (GÜNTHER, 2000). Uma lâmpada
quando descartada sem a devida conscientização ocasiona uma série de transtornos ambientais. 		
É fundamental um estudo das características físico-químicas e as propriedades dos resíduos, através de
ensaios e métodos apropriados. Tais informações darão subsídio para a seleção das possíveis aplicações.
A compreensão do processo que leva a geração do resíduo fornece informações imprescindíveis à concepção de uma estratégia de reciclagem com viabilidade no mercado. Portanto, desperta-se o interesse em
direcionar de uma forma ecologicamente correta, os restos de uma lâmpada fluorescente. 		
A proposta aqui é disponibilizar pontos de recolhimento em lojas, orgãos públicos e outros locais que possam participar. Será feita um pesquisa exploratória, para fundamentar o estudo e para avaliar os resultados
obtidos. Pretende-se evidenciar os resultados alcançados e promover a logística e a cultura ambiental em
todas as etapas do processo.

Palavras-chave:
logística; material reciclável; educação; gestão ambiental.
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RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR COM AGROFLORESTA
José Augusto Martins
Vânia Aparecida Vieira da Silva
Orientador
Rafael José Navas da Silva
Etec Prof. Edson Galvão - Itapetininga - SP
dir.edsongalvao@centropaulasouza.sp.gov.br
Com o modelo de ocupação e desenvolvimento adotado no Brasil, principalmente no Sudeste, as áreas
ao longo de rios, nascentes e lagos foram sendo desmatadas, cedendo lugar às culturas agrícolas e pastagens.
Estas áreas são consideradas de preservação permanente, de acordo com o Código Florestal - Lei 4.771/65, e
tem como função ambiental a preservação dos recursos hídricos, da biodiversidade, do fluxo gênico de fauna e
flora, a proteção do solo e o bem-estar das populações humanas. Com o objetivo de aumentar as áreas reflorestadas, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, instituiu as Resoluções SMA nº. 42 e nº. 44, que permitem à
pequenos produtores reflorestarem as áreas de mata ciliar com agrofloresta. Os sistemas agroflorestais (SAFs)
são formas de uso da terra em que há um consórcio de espécies arbóreas e cultivos agrícolas numa mesma
área de maneira simultânea ou ao longo do tempo. A recuperação de matas ciliares com os SAFs apresenta as
vantagens de utilização destas áreas para fins econômicos, pois é permitido o plantio proporcional de espécies
exóticas e as nativas podem ser exploradas, com coleta de frutos, sementes e demais produtos, desde que não
se comprometa as funções ambientais do sistema. O objetivo deste trabalho foi implantar um SAF na ETEC
Prof. Edson Galvão, em área de mata ciliar, localizada ao redor de um açude, a fim de difundir esta técnica.
Foram utilizadas 18 espécies, sendo 14 nativas e 4 exóticas. O espaçamento no plantio foi de 3x2m, realizando
o plantio em mutirão com os alunos do Curso Técnico em Gestão Ambiental. As espécies utilizadas apresentam
as funções ambientais necessárias para a recuperação da mata ciliar, além de gerar benefícios econômicos
quando as espécies estiveram em produção.
O método é recomendado para recuperação de matas ciliares, agregando valor econômico a essas
áreas. Espera-se a produção de frutíferas na área e culturas anuais nas entrelinhas das espécies arbóreas.

Palavras-chave:
agrofloresta; área de preservação permanente; mata ciliar.
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REDE THIN CLIENT PARA SALAS DE AULA
Alexandre Leda - Alexandro Barbosa
Camila Paes - Camilo Araújo Belezia
Celso Ricardo Mariosi - Débora Priscila da Silva Santos
Décio Guilherme Stach Junior - Drieli Litsue Kondo
Fábio Moreira dos Santos - Giovani Gabriel Santos Pedroso
Giuliano Gabriel Vieira de Carvalho - Humberto André Campolim Santos
Jean Soares da Silva - José Marcio de Oliveira
Maicon Pontes - Sergio Rosa de Souza
Tiago Henrique Krzyzanowski
Orientador
Walter Lázaro dos Santos
Etec Dr. Demétrio Azevedo Júnior - Itapeva - SP
dir.azevedojunior@centropaulasouza.sp.gov.br
Servidores “Thin Client” já são usados em vários países, como projeto pedagógico de inclusão da
informática nas grades curriculares e em projetos de inclusão digital. Devido ao baixo custo de manutenção
e à possibilidade de reaproveitamento de máquinas, que já se tornaram obsoleta em razão ao rápido aprimoramento tecnológico.
O objetivo do projeto é proporcionar um projeto prático para a conclusão do curso de Técnico em
Informática, colocando o aluno num universo de produção real, onde deverá aplicar os conhecimentos
teóricos e a capacidade de encontrar soluções para problemas reais que, porventura, surjam durante a
elaboração do projeto. Este projeto foi escolhido para ser aplicado nas salas de aulas da unidade escolar,
devido ao baixo custo de implementação e manutenção, a segurança enquanto a aplicabilidade, a redução
da frequência de acesso aos laboratórios de produção, a prover todas as salas de aulas de computadores
com acesso a internet e intranet da unidade escolar. A metodologia pode serresumina em: Pesquisas na
Internet; Leitura de apostilas e tutoriais das distribuições “Open Source”; Instalação em uma máquina teste;
Configuração e teste de bancada; Implementação numa sala modelo.
O principal resultado deste projeto é a redução do custo de manutenção da rede da unidade escolar,
juntamente com a redução do custo e implementação.
Proporcionar o acesso aos laboratórios de produção apenas para fins específicos e relevantes à necessidade
da disciplina.
Gerar infraestrutura para a implementação da rede Intranet na unidade escolar.
Proporcionar ao professor acesso a uma base de dados e de mídia para uso em sala de aula, sem a necessidade do deslocamento para um auditório.
Palavras-chave:
servidor; Thin Client; rede; inclusão digital.
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REDESIGN DE JOGOS DE TABULEIROS:
WAR, BANCO IMOBILIÁRIO E DETETIVE
Ademir Vanderlei Caetano Júnior - elpacoloco@hotmail.com
Diogo Rodrigues - diogo.rafstudio@gmail.com
Jéssica Felix -diogo.rafstudio@gmail.com
Fábio Arraes - koldhouse20@yahoo.com.br
Cassio Vinicius Neves - cássio.neves@gmail.com
Samuel Leal Theodoro - samuel_182@hotmail
Wagner Fabrício Dutra de Farias - wfarias@hotmail.com.br
Thales Augusto Fabiano Silva - thales_augusto2007@hotmail.com
Paulo Koziol Candido da Silveira - p_koziol@hotmail.com
Orientador
Carolina Marielli e Michel Will

Etec de Carapicuíba - Carapicuíba - SP
dir.etecarapicuiba@centropaulasouza.sp.gov.br
A proposta teve como objetivo construir algumas das competências previstas no segundo módulo do
curso desenvolvendo projetos gráficos complexos que envolvam parte dos componentes curriculares do segundo módulo aproximando da aproximar prática profissional e atividades desenvolvidas em sala de aula,
tornando possível o entendimento do processo de desenvolvimento de materiais gráficos como um todo.
O projeto visava o trabalho de redesign de jogos de tabuleiro consagrados como War, Banco Imobiliário e Detetive sem a descaracterização dos mesmos. Cada um dos grupos escolheu um dos jogos e buscou
adequar o redesign do jogo a um novo público - alvo. Assim, os projetos aqui apresentados são fruto de
conexões entre conhecimentos técnicos, criativos, estéticos, conceituais e éticos desenvolvidos durante o 2º
módulo do curso de Design Gráfico.
O projeto foi desenvolvido em 04 etapas gerais: definição do público-alvo, pesquisa, planejamento e
produção apresentado ao aluno um fluxo de trabalho exigido no mercado gráfico atualmente.
Os resultados são todos os arquivos fechados, prontos para impressão dos materiais impressos, incluindo tabuleiros, cartas, fichas, manuais, embalagens, peças de divulgação para ponto de venda e os
protótipos dos mesmos.

Palavras-chave:
projeto gráfico; jogos de tabuleiro; redesign; público-alvo e bem-estar.
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REDUÇÃO DE PERDAS DE SALSINHA E CEBOLINHA NO
SÍTIO SÃO PEDRO EM PEDREGULHO PELA CONSERVAÇÃO
PELO PROCESSO DE DESIDRATAÇÃO
Wilson Degrande Ritel - wilson-dg@hotmail.com
Orientador
Kassandra Duarte Carvalho
ETEC de Vargem Grande do Sul - Vargem Grande do Sul
etec.vgsul@yahoo.com.br
A grande porcentagem de salsinha e cebolinha, do Sítio São Pedro, do município de Pedregulho, que
não são aceitas para comercialização em restaurantes e mercados, in natura, por estarem fora do padrão,
ou seja, com pontas queimadas, folhas amarelada, pintas e tamanhos desproporcionais (pequenos), porém
em boas condições de consumo, são sub-utilizadas ou descartadas o que acarreta uma grande perda econômica e o fato de que atualmente, no Brasil, vem crescendo o uso de hortaliças desidratadas utilizadas
como tempero, tais como cebola, alho, cebolinha, salsa, entre outros condimentos, de uso mais antigo e
consagrado e que esses produtos vem ganhando espaço devido à facilidade de utilização que proporcionam.
Objetivaram a desenvolver uma técnica de conservação das folhas de salsinha e cebolinha, através
da redução da atividade de água, pelo processo de desidratação, visando minimizar a perda do Sítio São
Pedro.
O processo de desidratação permite a utilização das folhas não aceitas para o consumo in natura,
propiciando inúmeras vantagens econômicas, como: redução de mão-de-obra na elaboração dos produtos,
menor gasto de quantidade, tamanho, número e qualidade do material de embalagem, redução do espaço
ocupado pelo produto, durante o transporte e o armazenamento; além da utilização da matéria-prima que
seria para alimentação dos animais do próprio sitio, aves e suínos, e se tiver uma perda maior do que pode
ser consumido pelos animais são descartadas para se decompor (adubo orgânico), não gerando renda para
a propriedade.
Considerando uma produção mensal média de 700 Kg de folhas, e que as folhas não comercializadas, são descartadas e que a perda média diária é de 5 Kg, sendo de 150 Kg mês, o que representa
aproximadamente 20% do volume produzido; a elaboração de um procedimento para conservação destas
folhas, aumenta a diversidade de produtos fornecido pelo produtor aos clientes, minimizando suas perdas
e agregando valor ao produto.

Palavras-chave:
salsinha; cebolinha; desidratação.
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REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE RESTA/INGESTA ATRAVÉS DA
UTILIZAÇÃO DA DECORAÇÃO DOS PRATOS SERVIDOS NO SETOR DE
PEDIATRIA DE UM HOSPITAL DA BAIXADA SANTISTA

Gláucia Rodrigues de Souza - gláucia.nutri@hotmail.com

Orientador
Kátia Antônia Dias

Etec Dona Escolástica Rosa - Santos - SP
dir.escolasticarosa@centropaulasouza.sp.gov.br
Este projeto foi realizado no período de 12/01/09 à 13/02/09, em um hospital público da Baixada
Santista, na Cidade de Praia Grande e o seu público alvo foram os pacientes internados no setor de Pediatria, que em análise inicial nas visitas realizadas nos leitos não estavam consumindo integralmente a
dieta oferecida. Nosso objetivo é efetuar a redução dos percentuais de Resta/Ingesta das refeições servidas
no setor de Pediatria de um Hospital da Baixada Santista, através da aplicação da decoração de pratos,
comprovando a eficácia dessa técnica. Esse projeto justifica-se na unidade em questão, pois, seus níveis
de Resta/Ingesta eram elevados e comprometiam a nutrição adequada dos pacientes e sua recuperação.
Metodologia: Foi aplicada como metodologia, a pesagem Resta/Ingesta na refeição do almoço, para determinar exatamente seus percentuais, essas pesagens aconteceram em dois momentos: no período de
12/01/09 à 16/01/09 analisando o modelo existente sem alterações e em um segundo momento no período de 20/01/09 á 13/02/09, em que foram implantadas as modificações com o método da decoração de
pratos para redução dos índices de Resta/Ingesta. Como complementação, também foi desenvolvida ação
multidisciplinar de orientação em educação nutricional, tendo como público alvo aos acompanhantes dos
pacientes em questão. Resultados Esperados: Esperava-se com as ações uma redução nos percentuais de
Resta/Ingesta, sendo que estas expectativas foram amplamente atingidas, visto que em análise do modelo
sem as alterações propostas, os percentuais de Resta/Ingesta eram em média de 73,49% e depois da
aplicação da técnica de decoração de pratos, esses níveis foram reduzidos para 13,10%. Assim, atinge-se o
objetivo desse projeto com a redução dos percentuais de Resta/Ingesta e o Serviço de Nutrição e Dietética
da unidade hospitalar em questão, cumpre com seu papel de nutrir adequadamente o paciente e colaborar
para a recuperação do quadro clínico do mesmo.

Palavras-chave:
resta/ingesta; nutrição; infância; decoração; refeições.
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REFLORESTAMENTO DA FAZENDA LAGOA AZUL

Claudemir Voltolini
Mara Paludetto Chaves
Rogério Oliveira
Sebastião Barci
Tais Cristina Moreira Oliveira
Orientador
Cláudio Ribeiro Sandoval

Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior - Franca - SP
dir.correajunior@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto tem como objetivo a recuperação das áreas de APPs na Fazenda Lagoa Azul de propriedade
de Francisco Giaffone, tendo este como parceiro a Empresa Louis Dreyfus Commodties Agroindustrial S.A..
A nascente a ser revitalizada faz parte da Microbacia do Santa Bárbara e da Bacia do Sapucaí Mirim. Seré
necessario para a recupereração das áreas degradadas o uso de um planejamento e adoção de técnicas
que venham restabelecer a vegetação ciliar nativa das áreas de APPs e a proteção do solo que contribuirá
para melhorar o afloramento das nascentes e, consequentemente, aumentar o volume dos cursos d’água.
A metodologia usada seguirá os critérios e as normas da medida provisória nº 2.166.66 de 26 de julho de
2001. plantaremos espécies nativas da região, diverdificando o maior número possível para gerar alta diversidade, cobinando pioneira e não pioneiras e terá manutenção de 2 anos. Será necessário tambem fazer
uma cerca em volta das APPs, para áreas de APPs e o afloramento das nascentes terá como beneficiários
os proprietários de terras ao redor deste curso d’água e o meio ambiente como um todo. Esperamos com a
recuperação da mata degradada o afloramento das nascentes e o aumento do fluxo no curso d’água como
também a busca de futuras certificações ambientais e servir como modelo para outros proprietários que não
estão adequados às leis ambientais.

Palavras-chave:
áreas de APP; fazenda Lagoa Azul; revitalização, vegetação ciliar; reflorestamento.
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REGADOR AUTOMÁTICO
Diego de Souza Marques
José Roberto Malaquias Junior
Orientador
José Arnaldo Bottesini

Etec Philadelpho Gouvea Netto - São José do Rio Preto - SP
dir.gouveanetto@centropaulasouza.sp.gov.br
A idéia deste projeto surgiu quando da apresentação na “13ª Mostra Técnica” realizada em nossa
escola onde desenvolvemos a montagem do projeto e em seguida desenvolvemos novas aplicações. O
objetivo principal é adquirir mais conhecimentos sobre as aplicações de automatização em aparelhos e
equipamentos de nosso uso cotidiano diminuindo o consumo de água, bem como apresentar as inovações
de aplicabiidade tendo como relevância principal divulgar e demonstrar dezenas formas de aplicaçao em
equipamentos e do funcionamento de um simples sensor de umidade e todos os processos que ele pode
acionar automatizando sistemas mais sofisticados. Concluimos que, uma vez que os protótipos com os
materiais que possuimos estão funcionando, com as pesquisas e o aprendizado adquirido e os testes com
mais eficientes chegaremos à conclusão final dos projetos e suas aplicações práticas.

Palavras-chave:
sensor de umidade; automatização de processos; eficiência e menor consumo.
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RAP - RELÓGIO ACIONADOR PROGRAMÁVEL
Bruno Toledo
Glauco Simões
Marcelo Casanova
Vinicius Alves
Orientador
Ricardo Damasceno

Etec Prof. Aprígio Gonzaga - São Paulo - SP
dir.aprigiogonzaga@centropaulasouza.sp.gov.br
O rap - relógio acinador programável - foi montado no decorrer das aulas práticas da matéria de csm,
seu objetivo é automatizar o sinal da escola, utilizamos o PIC 16F628A e a programação foi feita com o
software Keyprogan, os resultados foram extremamente satisfatórios e positivos.

Palavras-chave:
relógio; programação; csm; PIC 16F628A; software Keyprogan.
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RETRO-ESCAVADEIRA AUTOMÁTICA

Arthur Augusto Petrucci Fernandes - tugasp92@hotmail.com
Juliana Gonçalves Gomes- julyanagomes@msn.com
Tiago Vieira Leite - tiagovleite@hotmail.com
Orientador
Paulo Luiz Vicari

Etec Prof. Basilides de Godoy - São Paulo - SP
dir.basilidesgodoy@centropaulasouza.sp.gov.br
A retro-escavadeira automática tem como principal função auxiliar no trabalho de remoção de terra
ou entulho em locais perigosos, onde exista o risco de desabamento ou outras condições inseguras, que
possam se tornar causas de acidentes.
Esse projeto também tem como objetivo afastar os trabalhadores desses ambientes que possuem altas
taxas de insalubridade, sem contudo, tornar esses colaboradores desempregados, pois a facilidade de operação do equipamento facilita a qualificação dos mesmos, a fim de aumentar a produtividade. 		
Pretende ainda diminuir o índice de acidentes, minimizando gastos e prejuízos decorrentes de multas
e indenizações trabalhistas.
O projeto consiste em um modelo de um veiculo com um braço mecânico. O modelo será produzido
com barras de alumínio e se movimentará através de componentes pneumáticos e um motor de passo. Será
controlado através de um CLP disponibilizado pela escola.
Esperamos que esse projeto colabore para melhorar as condições de trabalho nas construções, obras
viárias, de infraestrutura, ou ainda em operações de resgate e salvamento em consequência de catástrofes,
afastando os colaboradores das áreas de risco e insalubridade, aumentando a produtividade e a qualidade
do trabalho.
Acreditamos também que a indústria possa fazer bom proveito dessa idéia, usando-a de modo a
trazer benefícios e melhorar a qualificação dos trabalhadores.

Palavras-chave:
escavadeira; remoção de terra; componentes pneumáticos; infraestrutura.
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REVITTA

Bruna Taís Inamônico da Silva - brunainamonico@yahoo.com.br
Graciela Justiniano Ribeiro - gracinha_jribeiro@hotmail.com
Renata Justiniano Ribeiro - renatajustiniano@hotmail.com
Orientador
Vagner Corrêa Netto

Etec de Bebedouro - Bebedouro - SP
dir.etebebedouro@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto foi realizado a partir de uma realidade observada pelas integrantes. O idoso tem uma longevidade ampliada em virtude da melhoria das condições de vida. Nossa empresa tem como objetivo levar aos
idosos e enfermos, comodidade, segurança e cuidados, onde o paciente é tratado em contato com a família
e no conforto do seu lar. Usando uma pesquisa quantitativa, notamos que há uma grande necessidade deste
tipo de serviço, principalmente por haver pessoas que trabalham e não tem tempo para se dedicar ao seu
familiar. Assim, oferecemos os técnicos especializados e capacitados para levar aos lares serviços e soluções de
saúde para auxiliar nas dificuldades do dia-a-dia. Os cuidados são prescritos pelo médico de nossos pacientes
e administrados por nossos técnicos em enfermagem, para que possam ter sua recuperação mais rápida e
uma vida mais saudável. Atualmente é comum vermos e ouvirmos através dos meios de comunicação notícias
sobre a crescente violência contra idosos. Esse é um dos motivos que fundamentam o crescimento da procura
de pessoas especializadas no cuidado de idosos e ou pessoas enfermas.
O presente projeto foi organizado a partir de uma realidade sentida e observada pelos integrantes da
equipe, pois muitas famílias de idosos e enfermos têm dificuldades para cuidar de seus entes queridos. Desta forma a Revitta encontrou um nicho de prestação de serviços para facilitar a vida dos idosos, enfermos e
seus familiares.
A metodologia constituiu-se dos seguintes procedimentos: levantamento quantitativo para conhecimento do mercado; análise dos dados obtidos; planejamento do projeto; demonstração simulada dos
cuidados praticados por profissionais da Revitta.
O atendimento será domiciliar para atender os clientes de forma adequada e com todos os cuidados
necessários. Os serviços serão previamente combinados, tais como: o uso de medicamentos; higiene pessoal; auxilio nas atividades diárias; exercícios físicos prescritos pelo médico do cliente; demais serviços que a
empresa esteja apta a executar. A eficácia e a qualidade serão monitoradas e avaliadas de modo a garantir
total integridade do cliente no atendimento real de suas necessidades.
Palavras-chave:
idosos; serviço; técnicos especializados; qualidade de vida.
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ROBÔ EXPLORADOR

Ana Caroline Pavão Gregorio - carol_flor_z@hotmail.com
Caroline Silva de Matos - hp_carol@hotmail.com
Guilherme Alves Stela - guilhermestela@hotmail.com

Orientador
Jonatas Xavier Silva

Etec Martin Luther King - São Paulo - SP
dir.martinlutherking@centropaulasouza.sp.gov.br
O robô explorador foi criado com a finalidade de melhorar a vida de todos, visando à segurança, já
que no mundo atual a automação está presente em todos os lugares. Ao utilizar os conceitos da robótica
acumulados durante todo o curso, tornou-se possível resolver problemas enfrentados pela população, usando a tecnologia em favor da humanidade.
No decorrer do projeto, as tarefas foram divididas em três blocos, sendo eles: parte teórica (monografia), programação e estrutura (parte mecânica), possibilitando uma maior rapidez na concretização do
projeto. Deste modo, nos concentramos melhor em cada área do trabalho podendo executar cada parte
com maior habilidade.
Esperamos que este projeto seja de muita utilidade para todos os que assim o possuírem e que atenda
a todas as necessidades e expectativas.

Palavras-chave:
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PROJETO (WEB 2.0) - SISTEMA ON-LINE:
R I F - REDE DE INTEGRAÇÃO DA FATEC-ID
Carlos Roberto Menezes da Silveira
Naiara Fernanda Monteiro
Gabrielly Boer Vaccari
Orientador
Ivanete Bellucci Pires de Almeida

Fatec Indaiatuba - Indaiatuba - SP
dir.fatecindaiatuba@centropaulasouza.sp.gov.br
Este projeto visa à implantação de um sistema automatizado de Xerox e cadastramento de alunos
com seus currículos, para futuras consultas das empresas na busca de talentos. O sistema de Xerox e o
cadastro de currículo será disponibilizado para comunidade local. Essa prestação de serviços online é o
resultado da proposta de implantação da JR-TEC. A atividade da empresa júnior terá seu funcionamento
nas dependências da FATEC-ID. Esse exercício de gestão de negócios foi desenvolvido como mudança nas
atividades comerciais da atual empresa júnior. O público principal é composto por alunos, aproximadamente 700, e funcionários da Fatec-ID, comunidade local, empresários e comerciantes. Neste projeto teremos
como base os seguintes instrumentos: uma linguagem dinâmica do desenvolvimento do sistema em PHP,
com recursos em Ajax e estrutura em CSS/(x)HTML - Tableless, seguindo os padrões da web, com código
validado pela W3C. Utilizou-se também um banco de dados em MySQL e seu código foi comentado, permitindo assim futuras edições por outros membros da equipe de tecnologia da informação. Essa descrição de
funcionamento e as solicitações enviadas pelo sistema interno serão processadas por ordem de pedido, que
já é automaticamente organizado pelo sistema e com isso as tarefas solicitadas (impressão ou cópia) serão
realizadas e o material será arquivado com o devido Nome e RA do aluno solicitante e também será emitido
o preço total do serviço. Quando o aluno for retirar o material, bastará realizar o pagamento e retirá-lo não
havendo nenhum tempo de espera para o processamento do pedido. Após a retirada do material, o status
do sistema é alterado para facilitar o controle das tarefas. Caso o solicitante não venha retirar o material, o
mesmo será notificado através de avisos em painéis públicos da FATEC. Esse sistema facilita a controladoria
financeira, gerando relatórios automáticos sobre a quantidade de impressões/cópias solicitadas.

Palavras-chave:
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SAPATO DE CONFORTO RECOMENDADOS PARA PESSOAS
DIABÉTICAS E COM PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO
Daniel Enrique Silva - fatecfrancaturma1@gmail.com
Érica de Senne Falleiro - fatecfrancaturma1@gmail.com
Fabrício Alves Garcia - fabricioalgar@hotmail.com
Fernando Nascimento - fatecfrancaturma1@gmail.com
Sérgio Donizeti da Silva - fatecfrancaturma1@gmail.com
Welber Luis de Oliveira - fatecfrancaturma1@gmail.com
Orientador
Rosamel Melita Muñoz Riofano
Fatec de Franca - Franca - SP
f.franca.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
Atualmente os calçados usados por pessoas diabéticas e pessoas com problemas de circulação não
apresentam um conforto necessário. Por esse motivo, criou-se um produto de qualidade e conforto, com
matérias-primas diferenciado, que pode vir a favorecer a pessoas com problemas de circulação e diabéticas.
Os sapatos com problemas apresentavam solados com baixa estabilidade, que dava a sensação de torcer o
pé; uma palmilha que não apresentava característica de diminuição de impacto; falhas na modelagem que
provocavam calosidades; couros com texturas grosseiras que provocam stress aos pés. 		
O presente trabalho tem por objetivos desenvolver um solado extremamente leve com desenho antiderrapante
em poliuretano (PU), com alma de aço na parte interior para proporcionar estabilidade. Uma palmilha de
PU com densidade macia mais espuma látex que absorve melhor o impacto. Uma modelagem com design
moderno, que possa ser testada e aprovada, buscando materiais para cabedal com acabamento macio e
natural e espessura fina que diminuía o atrito com os pés. Com essas correções e trocas de materiais podese conseguir um produto com alta qualidade, que proporciona aos consumidores um grande bem-estar ao
usar estes calçados, além do custo e benefício.

Palavras-chave:
materiais para calçados; palmilha; impacto; modelagem.
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SDAO/CB - SISTEMA PARA O CORPO DE BOMBEIROS

Carlos Eduardo Morandin
Fábio Rangel Pereira
Leandro Vieira Ramires
Jorge Evangelista Torres
Orientador
Fabiana Pupin Masson Caravieri

Etec Dr. José Luis Viana Coutinho - Jales - SP
dir.vianacoutinho@centropaulasouza.sp.gov.br
O mercado da indústria de software está cada vez mais exigente em relação aos produtos oferecidos
nessa área. A evolução da informática nos últimos 10 anos foi muito grande, assim como o acesso aos
computadores portáteis, que hoje é muito comum em pequenas empresas e comércios para controle de
estoque, vendas, recursos humanos e outras necessidades específicas da cada ramo.
O objetivo do projeto é desenvolver um sistema computacional que possa atender e organizar na
esfera administrativa interna, as ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Jales, possibilitando
uma organização efetiva dos atendimentos, assim como permitir a busca das ocorrências de acordo com
a necessidade podendo ser por data ou tipo, criando um bando de dados preciso e coerente para arquivamento na unidade e controle estatístico.
O software tambem tem por objetivo ser adotado por outras unidade da região como na cidade de
Fernandópolis e Votuporanga e Santa Fé do Sul que fazem parte da mesma subunidade, permitindo, assim,
a realização das estatísticas locais de acordo com o cronograma administrativo do Corpo de Bombeiros da
cidade de Jales e região.
O projeto foi elaborado com o apoio de algumas ferrametas de informática, para análise foi utilizada
a metodologia UML com utilização do software JUDE Community, para programação foi empregada a ferramenta Microsoft Visual Studio 1008. O Banco de Dados foi criado no SQL Server 2005 que é um banco de
dados relacional compatível com a arquitetura Cliente/Servidor. Para confecção da Home Page e da parte
gráfica foi utilizado o Macromedia DreamWeaver e o Suite Aplicativos Gráficos Corel Draw.
O programa foi desenvolvido para ser aplicado em computadores que tem como sistema operacional o
Windows 2000, XP ou Vista, sendo necessário que o mesmo tenha no mínimo 10 GB de espaço em HD, 512
Mb de memória e processador equivalente a um Pentium IV. É necessário ainda o uso de uma impressora
laser ou jato de tinta para aplicação completa do software.
Palavras-chave:
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SIG ACADÊMICO
Leandro Matias Cipriano
Marcos Vinicius T. C. Costa
Samara Ruiz Martins
Orientador
Carlos Eduardo Schuster
Fatec Jundiaí - Jundiaí - SP
dir.fatecjundiai@centropaulasouza.sp.gov.br

Um Sistema de Informação (SI) é um sistema cujo elemento principal é a informação. Seu objetivo é
armazenar, tratar e fornecer informações de tal modo a apoiar as funções e processos de uma organização.
Geralmente, um SI é composto de um sub-sistema social e de um sub-sistema automatizado. O primeiro
inclui pessoas, processos, informações e documentos. O segundo consiste dos meios automatizados (máquinas, computadores, redes de comunicação) que interligam os elementos do sub-sistema social. Esse
trabalho se ocupará do tipo de sistema de informação chamado SIG (Sistema de Informações Gerenciais)
que é o processo de transformação de dados em informações. E, quando esse processo está voltado para
a geração de informações que são necessárias e utilizadas no processo decisórios da empresa, diz-se que
esse é um sistema de informações gerenciais. Os SIGS aparecem nos 3 niveis da pirâmide administrativa
(estratégico, tático e operacional), sempre que houver alguma decisão sendo tomada. Como o proprio
nome diz, os SIGS surgiram com o intuito de auxiliar gerentes em suas funções. Com o passar do tempo
este tipo de sistema acabou sendo usado por qualquer funcionário que tome decisões. Como objetivos
deste trabalho destacamos: visão grafica da “saúde” dos alunos, de uma turma ou de um curso todo
quanto a: notas, frequencia, disciplinas, uso da biblioteca e produção acadêmica, análise dos professores
quanto a dados referentes a titulação, categoria, disciplina e produção acadêmica, dados das empresas com
vínculos referetes a estágio e parcerias e mostrar dados para controle de metas relativos ao SAI (Sistema
de Avaliação Institucional). O Software SIG Acadêmico é um sistema de relatórios gerenciais que atende
as necessidades de informações estratégicas para gestão da faculdade. Como metodologia pretendemos
utilizar a pesquisa bibliográfica para a compreensão do conceito de um sistema de informação gerencial e
uso de uma ferramenta colaborativa para o desenvolvimento do projeto. Como resultados esperados, destacamos melhoria: no acesso às informações, relatórios mais precisos e rápidos, com menor esforço, maior
na produtividade, nos serviçoes realizados e oferecidos com eficiência, melhoria na tomada de decisões,
por meio do fornecimento de informações mais rápidas e precisas e estímulo de maior interação entre os
tomadores de decisão.
Palavras-chave:
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SAVE
Caio Beltrami
Douglas Alves da Silva
Gabriel Eduardo de Barros
Jorge Luiz Cirillo Mendes
Leandro Josias da Silva
Luciano João de Souza
Luiz Fernando Imoto
Paulo Sergio Ramalho Filho
Orientador
Aline Ciampa

Etec Prof. Camargo Aranha - São Paulo - SP
dir.camargoaranha@centropaulasouza.sp.gov.br
O SAVE (Sistema Administrador de Vagas de Estágio) tem o objetivo de automatizar a disponibilidade
de vagas de estágio de uma instituição que utiliza o mesmo como parte da grade curricular do candidato
ou para oferecer-lhe uma oportunidade de emprego. Ele consiste na disponibilidade de vagas de empresas,
realizado por um usuário-administrador, e no cadastramento do perfil de um candidato. Na maioria dos
casos em que o candidato não obtem sucesso em sua busca de oportunidades de estágio, o problema pode
não estar em seu currículo, mas sim na forma em que a vaga lhe é apresentado. Para que a intermediação
entre o Candidato e a Vaga ocorra, é necessário um sistema composto que facilite a organização de um
usuário-administrador, sendo assim, não permitindo que uma vaga seja perdida e um candidato não fique
sem seu estágio. O projeto atinge todos os objetivos propostos para sua funcionalidade de ótima qualidade.

Palavras-chave:
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SISTEMA AUTOMATIZADO PARA A FABRICAÇÃO
DE SUCO NATURAL EM ESCOLAS PÚBLICAS

Ari Scharer Ferreira Filho - scherer.ari@gmail.com
Julio César Feliciano Ferreira - juliocff_29@hotmail.com
Orientador
Marcelo José Simonetti

Fatec Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo - Tatuí - SP
dir.fatectatui@centropaulasouza.sp.gov.br
No decorrer do curso de Automação Industrial da Fatec de Tatuí, através das diversas disciplinas já
participadas, foi adquirido um alicerce de conhecimentos na área de automação. Com essa experiência
surgiu a idéia de automatizar a fabricação de sucos de maneira mais acessível.
O projeto busca apresentar uma máquina automatizada para a produção de suco natural em grande
quantidade em um curto espaço de tempo, no intuito de implantar nas escolas públicas, almejando uma
alimentação mais saudável para as crianças e também expor o quanto é importante uma vida saudável.
A máquina é constituída por acionadores pneumáticos e elétricos, como atuadores, válvulas, CLP
sensores, botoeiras, entre outros elementos estudados durante as várias disciplinas do curso de automação
industrial.
A utilização de ferramentas de software foi relevante na execução deste projeto, pois não basta
possuir uma visão holística do processo, mas através das ferramentas disponíveis aplicadas em simulações
e testes de lógica para redução de tempo de execução do projeto e para a determinação dos dispositivos
com maior clareza técnica.
Toda a simulação foi realizada em software como CAD, FLUIDSIM entre os diversos softwares de simulação
presentes na faculdade. Na simulação podemos visualizar elementos como os atuadores, válvulas em funcionamento e todo o circuito elétrico. Os acionamentos foram projetados para serem controlados por lógica
em CLP, onde as entradas são sensores e botoeiras.
Com a implementação da ideia deste trabalho, o grupo espera poder contribuir num futuro próximo para
uma boa alimentação de uma grande maioria das crianças presentes nas escolas, fornecendo-lhes sucos
naturais que possam melhorar sua formação.

Palavras-chave:
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SISTEMA AUTOMATIZADO PARA
COLETA E REUSO DA ÁGUA
Nilton César S. Gonçalves - niltoncesar.engenharia@gmail.com
César Augusto P. Soares - cesartigre171ster@gmail.com
Conrado Ap. Oliveira - conradohuggler@gmail.com
Orientador
Marcelo José Simonetti
Fatec Prof. Wilson Roberto Ribeiro de Camargo - Tatuí - SP
dir.fatectatui@centropaulasouza.sp.gov.br
Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema automatizado para coleta de água
da chuva, como também no reuso. Lançando mão dos recursos tecnológicos para o desenvolvimento de
novos produtos, será possível a definição dos passos necessários para implementação técnica dos equipamentos utilizados neste conceito. Em face desta situação, o presente trabalho se propõe a informar e
demonstrar as vantagens deste sistema, bem como propor um novo conceito tecnológico em relação aos
equipamentos tradicionais de mercado.
A implantação do projeto visa à otimização do uso da água, obtendo, assim, em longo prazo a sua total
independência da empresa prestadora em saneamento. No momento a pesquisa continua em busca de
materiais alternativos, visando ao baixo custo para que esse projeto possa se estender para a classe baixa,
menos favorecida, e adequando todo sistema para a mais moderna automatização, sem que o homem
faça parte do dia-a-dia do sistema.
Basicamente, o funcionamento e o desenvolvimento do sistema proposto seguem a seguinte linha
de raciocínio: toda água coletada da chuva no telhado deságua em uma caixa separadora de detritos e
folhas, que é eliminada para a tubulação de águas pluviais, enquanto a água livre de sujeira percorre uma
tubulação até uma caixa gradeada juntando-se com demais pontos de descarga (eliminando o ponto de
descarga do vaso sanitário), a partir daí passa por um filtro biológico e depois por uma caixa dosadora
de cloro, onde há um sensor fotoelétrico por barreira ou difuso que irá informar ao sistema a quantidade
de cloro adicionada na água, para posteriormente ser armazenada em um reservatório subterrâneo, que
possui um sistema de controle de nível em conjunto com o reservatório superior, que, acionado, manterá
um controle sobre o nível dos reservatórios, acionando ou não a bomba elétrica para repor água no
reservatório superior.

Palavras-chave:
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SISTEMA COMPUTACIONAL PARA CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA
DE PACIENTES POR RISCO DE CÁRIE NO CONTEXTO DE SAÚDE PÚBLICA

Alexandre Alves Simões - alexandresimoes74@gmail.com
Marco Antonio Emboava - marcosemboava@gmail.com
Orientador
José Walmir G. Duque

Fatec Prof. Waldomiro May - Cruzeiro - SP
dir.fateccruzeiro@centropaulasouza.sp.gov.br
O trabalho objetiva a implementação de um protótipo de software que permita a classificação e
priorização de pacientes, considerando o risco de cárie, diagnosticado por meio de um levantamento epidemiológico, para propor um plano de tratamento adequado aos problemas individuais. Para tanto,
foi necessária fundamentação teórica em conceitos de Sistemas de Informação e Gestão Pública Odontológica, fazendo uso de pesquisa descritiva e aplicada, em que seus resultados foram utilizados para
o desenvolvimento do protótipo, junto a ponderações específicas da especialista do domínio de saúde
bucal. Tomou-se por base a adequação de pesos às variáveis relacionadas com a atividade da doença
cárie, em um conjunto de dados de 116 pacientes, escolares de 3 a 14 anos, cujo valor de prioridade da
epidemiologia de cada indivíduo foi definido pela somatória das variáveis. Ocorreu a validação das regras
implementadas, após a atividade de inserção dos dados no sistema e emissão dos relatórios; foi efetuada
uma análise de resultados quanto à classificação dos pacientes nos respectivos grupos de risco de cárie. Os
resultados foram considerados consistentes, servindo como parâmetro para estabelecimento de planos de
ação direcionada às necessidades específicas de cada grupo. Percebe-se, assim, a viabilidade de seu uso
como suporte à gerência odontológica nas ações de promoção do bem-estar, qualidade e humanização no
atendimento público de saúde.

Palavras-chave:
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SICRD - SISTEMA INFORMATIZADO DE
CONTROLE RESIDENCIAL À DISTÂNCIA
Jefferson Santiago dos Santos
Monica Colacique
Orientador
Luiz Cavamura Júnior
Cristiano José Cecanho

Etec Prof. Armando Bayeux da Silva - Rio Claro - SP
dir.eterioclaro@centropaulasouza.sp.gov.br
Nos dias atuais, a agilidade é uma característica essencial em qualquer processo, independentemente
do contexto em que ele é executado, seja profissional, acadêmico ou pessoal. Essa característica, agilidade,
é decorrente da necessidade de soluções, resultados, decisões, realizações e informações em prazos de
tempo cada vez mais curtos. A tecnologia representa um papel fundamental em qualquer processo, sendo
uma de suas características propiciar a agilidade sob vários aspectos, tais como: diminuição de esforços
através da automação de processos manuais, diminuição de distâncias através da conectividade e diminuição de falhas através da confiabilidade promovida pela qualidade dos equipamentos atuais. Considerandose a relevância da tecnologia na agilidade de processos, este trabalho tem o objetivo de mostrar o uso
da tecnologia para promover a agilidade em um determinado processo. Isso será mostrado através de um
sistema informatizado (softwares), denominado SICRD (Sistema Informatizado de Controle Residencial à
Distância), que controla remotamente através de uma rede de dados, inclusive a Internet, a iluminação de
uma residência, a qual será simulada através de uma maquete. Destaca-se que esse controle à distância
poderia ser aplicado sob quaisquer finalidades, tais como: controle de sistemas de segurança e controle de
equipamentos em um processo fabril, entre outros. Esperase, através desse Projeto, o SICDR, evidenciar que
tais sistemas podem ser desenvolvidos de maneira simples, sem a necessidade de alta tecnologia e, dessa
forma, propiciar uma visão mais ampla da utilização da tecnologia, não se limitando somente a sistemas
informatizados cujo contexto de sua aplicação seja local.

Palavras-chave:
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SISSCORV (SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO
COM REDUÇÃO DE VELOCIDADE PARA TRÂNSITO) - UMA PROPOSTA SOBRE
CONTROLES PRÓATIVO DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE EM PISTAS PERIGOSAS
Bruno Toledo - _bruno_toledo9@hotmail.com
Glauco Simões - glauco_simoes@hotmail.com
Marcelo Casanova - marcasa20801@hotmail.com
Vinicius Alves Ferreira - _vinicius_alves034@hotmail.com
Orientador
Marcelo dos Santos

Etec Prof. Aprígio Gonzaga - São Paulo - SP
dir.aprigiogonzaga@centropaulasouza.sp.gov.br
O SISSCORV é um sistema automatizado de sinalização e redução de velocidade para o trânsito, visa
economia de energia e segurança dos usuários. É composto por 7 circuitos eletrônicos integrados. Seu protótipo foi construído em um autorama, no qual podemos demonstrar o funcionamento e benefícios do nosso
projeto. Seu funcionamento se dá quando o carro passa pelo sensor que aciona a sinalização automática, a
redução de velocidade e contador de volta (controle de tráfego). Sua constituição parece simples, porem tem
uma grande importância para a sociedade no auxilio a prevenção de acidentes de transito.
Com base em estudo de uma publicação de pesquisa realizada com motoristas usuários de autoestradas,
a qual apontou que problemas com sinalização de vias e imprudência de motoristas em curvas perigosas
provocam a maior parte dos acidentes.
A partir desta pesquisa foi elaborada uma proposta de projeto que visa aumentar a segurança dos
usuários dessas rodovias, através de um sistema que além de economizar energia e melhorar a sinalização
nas rodovias, não deixa que nas curvas o motorista ultrapasse a velocidade estipulada pelo administrador.
Após a definição do sistema em blocos funcionais, partimos para o desenvolvimento e simulação dos circuitos que integram o projeto. Os testes feitos individualmente em protoboard obtiveram bons resultados,
então partimos para um teste funcional, o qual não apresentou nenhum problema.
Após os protótipos, utilizamos ferramentas de CAD para a captura dos esquemas e confecção de layouts
para as placas de circuito, logo após adquirimos todos os materiais necessários e iniciamos a montagem
definitiva do projeto. O projeto alcançou resultados que superaram as expectativas do grupo; com o protótipo conseguimos expressar claramente nossa proposta e o quanto importante ela é para os usuários de
auto-estradas. Com o desenvolvimento do projeto evoluímos gradativamente, pois vivenciamos situações
práticas, as quais irão nos acompanhar por toda nossa carreira de técnico em eletrônica.
Palavras-chave:
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SIC - SISTEMA INTERNO DE COMUNICAÇÃO
Erich Casagrande Perusso - erich_x@htomail.com
Lívia Dionizio Pierin - liviap_5@yahoo.com.br
Orientador
Cecilio Merlotti Rodas

Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga - Votuporanga - SP
dir.votuporanga@centropaulasouza.sp.gov.br
Visando à necessidade de interligar as duas unidades da Etec de Votuporanga, que são unidades
escolares distantes, o projeto tornará possível uma comunicação rápida, econômica e moderna através de
um fórum unido a um chat onde funcionários da secretaria, professores e alunos de ambas as unidades
poderão interagir, porém será necessário criar uma cultura entre os alunos, professores e secretaria para que
esta ferramenta seja usada como meio de comunicação e interação próprio dessas unidades.

Palavras-chave:
sistemas de informação; webdesign; tecnologia da informação; comunicação.
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SISTEMA PARA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO

Débora Fernandes Parras Ropero - debora.ropero@gmail.com
Orientador
Luiz Pinheiro Junior

Etec Parque da Juventude - São Paulo - SP
dir.parquedajuventude@centropaulasouza.sp.gov.br
Através do levantamento de requisitos em uma empresa de confecção, foi desenvolvido um sistema com
o intuito de organizar os departamentos existentes.
A confecção é de caráter artesão; em que a organização dos pedidos era feita através de planilhas de Excel.
O objetivo do sistema elaborado é organizar a empresa através da solicitação de pedido por um
cliente previamente cadastrado no sistema, onde haverá o orçamento da solicitação, com a aprovação do
orçamento o sistema verificará no financeiro o pagamento e solicitará a produção. Dentro da produção haverá a solicitação de matérias-primas ao estoque, e este controlará entrada e saída dos materiais, enviando
ordem de compra ao financeiro quando se fizer necessário. O sistema ainda conta com um cadastro de
fornecedores para tornar a compra de materiais mais simplificada.
A informatização do sistema se fez necessária para agilizar os processos existentes e assim melhorar
o controle de qualidade existente.
A análise foi elaborada em UML e a metodologia utilizada foi o Extreme Programming, por sua plataforma ser de desenvolvimento ágil para aplicativos e que provê flexibilidade, rapidez e alta qualidade.
As necessidades da empresa foram atendidas e os resultados foram alcançados.

Palavras-chave:
organização de pedidos; informatização de sistemas.
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SISTEMA SOFT PROS

Aline Paladini - alinepaladine@hotmail.com
Daiane Cristina da Motta Peroni - daiacmp@yahoo.com.br
Edson Justino de Souza - edson.justino@yahoo.com.br
Eva Paula de Rezende Leal - hevinha.paula@yahoo.com.br
Rúbia Alves dos Santos - rubia-alves@hotmail.com

Orientador
Silvio Cesar Lopes
Etec de Fernandópolis - Fernandópolis - SP
dir.fernandopolis@centropaulasouza.sp.gov.br
O Sistema Soft Pros foi criado para informatizar a unidade do CRAS da cidade de Fernandópolis. O
CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) é ligado diretamente ao PAIF (Programa de Atenção
Integral à Família), principal programa de Proteção Social Básica, do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS). Criado em 18 de abril de 2004, oferece serviços à população em situações de vulnerabilidade
decorrente da privação e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). Tendo em vista o grande fluxo
de serviços oferecidos pela unidade de Fernandópolis, o projeto foi criado para agilizar o acesso aos dados das famílias atendidas e à atualização das informações relativas, lançando ao órgão gestor relatórios
mensais que antes eram feitos manualmente em instrumentais impressos e esses dados armazenados em
pastas nos arquivos. Esse sistema é utilizado para o cadastro de famílias de baixa renda, nos seguintes
programas do Governo: Bolsa Família - um programa que apoia as famílias mais pobres e garante o direito
à alimentação, educação e saúde; Renda cidadã - programa de transferência de renda para famílias em
situação de vulnerabilidade social; Ação Jovem - beneficia os jovens residentes nos bolsões de pobreza com
alta vulnerabilidade social e a integração dos mesmos na escola, sendo esta obrigatória; Agente Jovem
- programa de preparação do jovem para atuar e interagir com a comunidade; BPC (Benefício de Prestação
Continuada) - permite o acesso de idosos (65 anos ou mais e portadores de deficiência física e mental) às
condições mínimas de uma vida digna; Frente de Trabalho - um programa de auxílio ao desempregado, que
lhe oferece uma bolsa denominada “Bolsa auxílio - desemprego” de um salário mínimo e uma cesta básica
pelo período de trabalho de 40 horas semanais. Esperamos que, com a utilização desse sistema, possamos,
de alguma forma, agilizar todo o processo de atendimento à população mais carente de Fernandópolis.
Palavras-chave:
Informatização; assistência social; família; serviços; população; vulnerabilidade social.
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STUDIO BEAUTY SYSTEM
Eduardo Henrique Dutra Medeiros Ferreira
Juliana de Cássia Correia
Leandro Barbosa Chida
Orientador
Aline Mendonça Cordeiro

Etec de Guaianazes - Guaianazes - SP
dir.eteguaianases@centropaulasouza.sp.gov.br
O Studio Beauty System é um software desenvolvido para automatizar as rotinas de institutos de
beleza e quaisquer empresas do segmento de estética.
Sistema desenvolvido com o objetivo de automatizar as rotinas de empresas que atuam no ramo de estética, como salões de beleza, clínicas de estética etc.
O sistema foi desenvolvido para a empresa T&C Studio de Beleza, visando torná-la uma empresa à
frente das demais concorrentes da região.
Para tal, utilizamos o Visual Studio 2008, a mais nova ferramenta da Microsoft no que diz respeito à
programação e desenvolvimento de softwares da plataforma .NET.
Com isso, esperamos que o cliente torne mais eficiente o seu controle de clientes, produtos e faturamento,
podendo, assim, expandir suas atividades, oferecendo promoções diferenciais aos seus clientes.

Palavras-chave:
software; vb.net; ms-access; sistemas comerciais; visual studio 2008; automatização de rotinas;
sistemas; institutos de beleza.
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SUPPLY CHAIN BOMBEIROS: EXTINTORES

Lucas Bertolani Biondani Nunes - lucasbertolani@hotmail.com
Patricia Costa Oliveira - patty.c.09@hotmail.com
Renata Amâncio Trevisan - rg192000@hotmail.com
Orientador
André Ângelo Ferrari

Etec de Vila Formosa - São Paulo - SP
e.formosa.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
Neste trabalho procuramos demonstrar a importância da manutenção da cadeia de suprimentos (SUPPLY CHAIN), como principal atividade de um profissional de logística. Em um mundo moderno, empresas
se entrelaçam em cadeias interdependentes para possibilitar a oferta de produtos e/ou serviços complexos. “Heróis sem fama” profissionais de logística possibilitam que nossas vidas sejam mais confortáveis,
saudáveis e produtivas, alimentando uma complexa rede que abastece o sistema econômico, permitindo a
sociedade se desenvolver e atingir o pleno emprego dos recursos produtivos.
Através deste trabalho, demonstramos de forma simplificada a cadeia que abastece o trabalho dos
“soldados do fogo”, que com seu heroísmo, prezam pela vida de pessoas que nem conhecem e se arriscam
em situações que todos evitam.
Esta exposição é o resumo do projeto “SUPPLY CHAIN: BOMBEIROS”, que envolveu todo o primeiro
módulo do curso técnico em logística e tem como principal objetivo criar uma metodologia para prevenir
gargalos através de um estudo de localização industrial.

Palavra chave:
supply chain; bombeiros; processos produtivos.
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SUPPLY CHAIN BOMBEIROS: MACHADOS

Ana Cheila Neres Soares - ana-soares92@hotmail.com
Elisabete da Silva - bete.bete@gmail.com
Orientador
André Ângelo Ferrari

Etec de Vila Formosa - São Paulo - SP
e.formosa.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
Neste trabalho procuramos demonstrar a importância da manutenção da cadeia de suprimentos (SUPPLY CHAIN), como principal atividade de um profissional de logística. Em um mundo moderno, empresas
se entrelaçam em cadeias interdependentes para possibilitar a oferta de produtos e/ou serviços complexos. “Heróis sem fama” profissionais de logística possibilitam que nossas vidas sejam mais confortáveis,
saudáveis e produtivas, alimentando uma complexa rede que abastece o sistema econômico, permitindo a
sociedade se desenvolver e atingir o pleno emprego dos recursos produtivos.
Através deste trabalho, demonstramos de forma simplificada a cadeia que abastece o trabalho dos
“soldados do fogo”, que com seu heroísmo, prezam pela vida de pessoas que nem conhecem e se arriscam
em situações que todos evitam.
Esta exposição é o resumo do projeto “SUPPLY CHAIN: BOMBEIROS”, que envolveu todo o primeiro
módulo do curso técnico em logística e tem como principal objetivo criar uma metodologia para prevenir
gargalos através de um estudo de localização industrial.

Palavras-chave:
supply Chain; bombeiros; processos produtivos; machados.
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SISTEMA SYSVOLUNTEER
Josilaine Maria da Silva
Tássia da Silva de Carvalho
Rodrigo Fies

Orientador
Josilene Franco

Etec de Fernandópolis - Fernandópolis - SP
dir.fernandopolis@centropaulasouza.sp.gov.br
O trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido para a Instituição Beneficente de Fernandópolis, que
trabalha no atendimento e no acompanhamento de pessoas portadoras de câncer, fundada em 31/03/2006.
A instituição tem hoje capacidade para 20 internações.
O sistema abrange todo o processo de uma unidade hospitalar, com acompanhamento e análise de dados,
minimizando todas as possibilidades de erros e otimizando todo o processo. É importante ressaltar que o software
terá uma interface simples e agradável, para que o usuário possa utilizá-lo com facilidade melhorando, assim, o
atendimento do setor e, conseqüentemente, o atendimento aos pacientes desta unidade.
O objetivo do sistema é agilizar todo processo hospitalar, que abrange as atividades de recepção e
atendimento, controle e acompanhamento dos pacientes, tais como internação, transferências, altas, entrega de exames, óbitos, prontuários e ocorrências extraordinárias ocorridas na instituição, tudo isso no intuíto
de proporcionar maior rapidez e qualidade no atendimento aos pacientes, além de permitir a instituição e
aos médicos acesso rápido as informações através relatórios e consultas no próprio sistema.
O trabalho desenvolvido utiliza uma abordagem orientada a objeto; inicialmente é feito um processo
de levantamento de informações através de entrevistas, etnografia, questionários e observação de documentos utilizados pela instituição. Após levantamento e análise das informações é criada a documentação,
tendo adotado a UML como metodologia e, em seguida, a fase de compreensão e entendimento do processo, faz-se a implementação em linguagem de programação.
Em resultado a todo processo de desenvolvimento, obteve-se um software com as características específicas, e as simulações realizadas mostrou-nos que o software mantém suas funções e não apresenta falhas.

Palavras-chave:
informatização; hospital; paciente; serviços; beneficente.
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TECNOLOGIA ASSISTIVA: UMA NECESSIDADE ESPECIAL

Vanessa Tamizari Pliopas Pereira,
Giovana Maria Dentello
Rodrigo Ribeiro Alves
Amanda Lama Gonçalves
Orientador
Vanessa Tamizari Pliopas Pereira

Etec Manoel dos Reis Araújo - Santa Rita do Passa Quatro - SP
dir.manoelreisaraujo@centropaulasouza.sp.gov.br.sp.gov.br
O projeto “Tecnologia Assistiva: uma necessidade especial” traz consigo a proposta de desenvolver
novas tecnologias para auxiliar pessoas portadoras de necessidades especiais a utilizar o computador como
recurso pedagógico na aprendizagem desenvolvendo a criatividade e autonomia no contexto escolar.
A implantação deste projeto surgiu com o desejo e a necessidade de utilizar a informática como
estratégia pedagógica no ensino dos portadores de necessidades especiais.
A partir do momento em que foi disponibilizado meio tecnológico(computador e os respectivos adaptadores), os alunos da APAE mostraram serem capazes de superar desafios, construir conhecimento, lidar e
manusear os adaptadores criados neste projeto. Deste modo, as relações interpessoais são ampliadas uma vez
que o aluno faz parte das transformações tecnológicas pela qual o mundo globalizado nos traz. Entretanto
a questão mais relevante é o crescimento da autoestima, apresentando resultado positivo do ponto de vista
psicopedagógico e socialacessibilidade; assistiva; socialização; transformação; integração.

Palavras-chave:
novas tecnologias; portadores de necessidades especiais.
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TECNOLOGIAS PARA O MÁXIMO APROVEITAMENTO
DE PESCADOS PIRARUCU
( Arapaima gigas)

Dalvana Ramos Graciano
Fabiano Henrique Brésio de Oliveira
Rubens Fernandes
Orientador
Arthur Augusto Ferreira

Etec Prof. Edson Galvão - Itapetininga - SP
dir.edsongalvao@centropaulasouza.sp.gov.br
Em 2009, a Escola Técnica Prof. Edson Galvão de Itapetininga estabeleceu uma parceria com a Fazenda Baobá Gigas, interior de São Paulo, município de Mairinque, local onde são engordados Pirarucus (Arapaima gigas) em estufas com temperatura controlada no sistema de Raceway. Esta parceria foi concretizada
pela relação profissional do professor Artur Augusto Ferreira, autor deste projeto, e também responsável
pela assistência à fazenda Baobá Gigas. A fazenda doou os peixes e a escola realizou o processamento,
sendo que toda a produção foi dividida à metade. O desenvolvimento do projeto se deu no Laboratório de
Carnes do Departamento de Agroindústria da ETEC com a participação de alunos do terceiro módulo do
Curso Técnico de Agroindústria. As disciplinas Processamento de Pescados e Tecnologia dos Produtos não
Alimentícios desenvolveram este estudo, que iniciou no processamento da carne, a retirada de escamas e
couro e a confecção de artesanato utilizando o couro e as escamas.
A linguiça produzida é do tipo frescal e metade dela foi defumada. Os hambúrgueres foram congelados. Com o couro e as escamas, os alunos, desenvolveram trabalhos artesanais. Este trabalho tem os
seguintes objetivos: mostrar a importância da cadeia produtiva e que existem outras formas de aproveitamento dos recursos animais, sem trazer prejuízo ao meio ambiente, quando realizado pela pesca extrativista; incentivar e valorizar espécies nativas brasileiras que são pouco exploradas comercialmente; iniciar um
novo ramo na agroindústria, pouco explorado no Brasil; ensinar a anatomia, fisiologia, identificar o hábito
alimentar, ambiente em que os peixes vivem e as diferenças que esta espécie apresenta; ensinar aos alunos
os procedimentos de abate, evisceração,cortes cárneos; desenvolver tecnologias para o processamento de
carnes; preparar e utilizar o couro e as escamas para artesanato.

Palavras-chave:
pirarucu; arapaima gigas; raceways; tecnologias; processamento; alunos.
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TENDÊNCIAS DO TURISMO RURAL NA CIDADE DE JUNDIAI:
UM ESTUDO DE CASO NO BAIRRO DO CAXAMBÚ
Alcimari Christina Gorla Franco Bueno
Solange Debroi de Campos
Talita Morini Sousa
Orientador
Diane Andreia de Souza Fiala
Fatec Jundiaí - Jundiaí - SP
dir.fatecjundiai@centropaulasouza.sp.gov.br
O patrimônio cultural do Estado de São Paulo caracteriza-se por uma diversidade de ciclos econômicos
e de povos que deixaram marcas indígenas, européias, africanos, orientais e migrantes de diferentes regiões
do país. Essa multiplicidade cultural pode ser percebida em nossos bens materiais como nas construções,
diferentes artefatos como móveis e utensílios, na produção cerâmica, culinária regional e nos bens materiais
como na música, crenças, saberes, costumes, histórias contadas oralmente, imaginário, entre outras. O turismo rural envolve a oferta de cenários, instalações e vivências rurais e agrícolas e Jundiai conta com uma diversidade de atrativos turisticos, com oferta de recursos naturais, clima agradável e invetimentos estruturais
envolvendo a gastronomia e até parques temáticos instalados na região. Possui uma infraestrutura hoteleira
de todos os níveis, desde pousadas campestres, hotéis fazenda até cinco estrelas. A gastronomia da região
é bem diversificada fruto das tradições e das várias correntes étnicas que se instalaram na região, pode-se
desfrutar de comida da fazenda, cantinas italianas, restaurantes de nivl internacional, comida japonesa,
chinesa, mexicana, alemã. Conta também, com as festas tradicionais como: Festa da Uva, do Morango, do
Figo, do Caqui, e as festas das colônias italiana, portuguesa, alemã.
Toda cozinha tem a marca do
passado, da história, da sociedade, do povo e da nação à qual pertence.
Cozinhar é uma ação cultural que faz a ligação entre o que fomos, somos e seremos e, também, com o que
produzimos, cremos, projetamos e sonhamos. Ao associarmos turismo cultural, rural e gastronômico podemos
perceber que estas “atividades” correm lado a lado, transportando o visitante de descoberto em descobert. Todas
essas opções de lazer influenciaram na criação do turismo rural na reigão e o Circuito das Frutas.

Palavras-chave:
turismo rural; infraestrutura; tecnologia; incentivos fiscais; jundiai.
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TOCANDO A VIDA

Joaquim Augusto Faria Borges - joaquim_guto@hotmail.com
Fernanda Aparecida de Paula - fernandafrancezi@hotmail.com
Nanci Cardoso Dias dos Santos - nanci_cardoso_btos@yahoo.com.br
Orientador
Devair Sergio Queiroz de Oliveira

Etec Cel. Raphael Brandão - Barretos - SP
dir.raphaelbrandao@centropaulasouza.sp.gov.br
O Projeto “Tocando a vida” tem por principal interesse promover a interação entre pacientes
do Hospital de Câncer de Barretos e meio ambiente. Visando, além da conscientização, a sensibilização
quanto à importância da educação ambiental na área hospitalar, melhorando a questão da qualidade
de vida, minimizando o tempo ocioso dos pacientes e acompanhantes durante o período de espera pela
consulta, além de buscar alternativas que visam a solucionar ou ao menos, minimizar os problemas
ambientais trabalhando todos os conteúdos multidisciplinares envoltos no ensino da Educação Ambiental,
com trabalhos de paisagismo (jardins, salas de espera, enfim em toda área disponível para o mesmo no
hospital), com plantas ornamentais, trazendo mais vida ao ambiente; colocação de bancos ecológicos
em áreas onde os pacientes terão um contato maior com o meio ambiente; buscar a conscientização do
público-alvo (adultos e crianças) da importância de se preservar o patrimônio hospitalar, evitar entrada de
animais; montar stands com vários temas, apresentação de palestras, teatros com temas variados como
fumo, água, energia...

Palavras-chave:
educação; consciência ambiental; socioambiental; hospital do câncer; Barretos; gestão ambiental.

204

FETESP • 2009

TORNO DIDÁTICO CNC
Jéferson Luiz de Campos - jecamp182@hotmail.com
Lucas Vinicius Silva Janiszewski - alemaosilva_lucas@hotmail.com
Raul da Silva Brito - raulspmak@hotmail.com
Orientador
Sergio Soares
Etec SALLES GOMES - Tatuí - SP
sgomes@asseta.com.br
Nosso projeto tem como objetivo a construção de um torno didático CNC, pois é de grande importância conhecer como funciona está tecnologia maravilhosa chamada de CNC.
O objetivo principal deste projeto é facilitar a aprendizagem dos comandos; e o funcionamento da
máquina e não esta focada para a usinagem em si.
Construir um Torno Didático CNC de baixo custo, visando promover a inclusão tecnológica, em especial à tecnologia do comando numérico, em instituições de Ensino e Centros de Treinamento nas áreas de
processos e manufatura assistida.
Por se tratar de um projeto versátil, a máquina poderá ser empregada em diversos trabalhos, como em
usinagem de peças de pequenos portes, e materiais ferrosos e não ferrosos, entre outros.
Nossa máquina foi projetada para a utilização de materiais reciclados; a partir do uso de componentes de partes de peças de maquinas e ou equipamentos mecânicos fora de uso; tais como:
cabeçote fixo, carcaça em ferro fundido de um redutor de velocidades, com sua coroa e pinhão proporcionando as RPMs necessárias para giro da mini placa de três castanhas .
Guias lineares e patins para os movimentos dos eixos “x” e “z”, aproveitados de um velho e antigo
tecnígrafo de prancheta de desenho mini placa de três castanhas reaproveitada de um micro torno de
bancada. Base construída em barras de aço ABNT 1020 no formato perfilado do tipo “U” e chapa de aço
ABNT 1020 no formato retangular.
Rolamentos de esferas utilizados em skates Eixos “X” e “Z” projetados e construídos com esferas de
aço movimentando sobre uma rosca de perfil redondo com castanha de bronze; sistema exclusivo de bucha
separadora das esferas para garantir o passo e sincronismo de movimentos. Mancais usinados em aço ABNT
1020.

Palavras-chave:
máquina de baixo custo; inclusão tecnológica.

FETESP • 2009

205

TORRE INDEXADORA ELETROMAGNÉTICA PARA TORNO CNC

Conrado Franco Cruz - conradinho_b13@hotmail.com
Dários Lafaiete de Camargo Manoel - darioslafaiet@hotmail.com
Gustavo Natal Bertanha - gustavobetanha@hotmail.com
Orientador
Wlademir R. de Oliveira

Etec Salles Gomes - Tatuí - SP
dir.sallesgomes@centropaulasouza.sp.gov.br
Nosso projeto tem como intenção a construção de uma torre Indexadora eletromagnética para torno
CNC para facilitar a aprendizagem dos comandos aplicados às maquinas computadorizadas .
Construir uma torre indexadora eletromagnética CNC de baixo custo, visando promover a inclusão tecnológica, em especial à tecnologia do comando numérico, em instituições de ensino e centros de treinamento
nas áreas de processos e manufatura assistida.
Por se tratar de um projeto versátil, a máquina poderá ser empregada em diversos trabalhos, como
em usinagem de peças de pequenos portes, e materiais ferrosos e não ferrosos, entre outros.

Palavras-chave:
torno CNC; torre indexadora.
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TRATAMENTO DE ÁGUA

Debora da Silva Siqueira - Deby_fofhy@hotmail.com
Heloana Santos Vera - helo_oleh@hotmail.com
Lays dos Santos Tortola - lays_tortola@hotmail.com
Lisiane Martins Andrade Resende - lisi-resende@hotmail.com
Livia Sanches Silva - lih_sanches@hotmail.com
Orientador
Mariluz Valentina de Oliveira

Etec de Presidente Venceslau - Presidente Venceslau - SP
dir.presidentevenceslau@centropaulasouza.sp.gov.br
O projeto enfatiza a problemática da água potável, visando para tal, ao procedimento de tratamento
da água imprópria ao consumo para o bem estar da população.
A água consumida pela população é tratada em uma estação de tratamento de água” - ETA, onde a
importância para tal cuidado está inserida na presença da transmissão de possíveis doenças provenientes
de bactérias e microorganismos presentes na água.
Esse processo é composto de fases, pelas quais a água bruta passa e recebe os cuidados necessários
chegando às residências, própria para o consumo; não esquecendo da preocupação em preservar o meio
ambiente durante a implantação de um ETA.
Portanto, desenvolvemos uma maquete simulando de forma dinâmica e objetiva o processo de tratamento da água, passando pelas devidas etapas.

Palavras-chave:
água; água potável; tratamento de água.
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TRATAMENTO DE ESGOTO

Beatriz Fernandes - biagroecologia@yahoo.com.br
Guilherme Minakawa - guilherme_1320@hotmail.com
Kátia Bozzato - katia_bozzato@hotmail.com
Michael Vieira - michaelvieira@hotmail.com
Monique Cardoso - nikihtinha@hotmail.com
Roseane Coutinho - roseaneecoutinho@hotmail.com
Willian Cavallari - Willian_cavallari@hotmail.com
Orientador
Mariluz Valentina de Oliveira

Etec de Presidente Venceslau - Presidente Venceslau - SP
dir.presidentevenceslau@centropaulasouza.sp.gov.br
Os esgotos sanitários são as principais fontes de contaminação dos corpos d’água e do solo; o volume
lançado constitui expressiva carga de organismos patogênicos que são transmitidos ao homem através de
ingestão direta de água não tratada, ingestão de alimentos contaminados ou pela infecção resultante do
contato da pele com água ou solos contaminados.
A principal importância em se tratar o esgoto urbano é principalmente evitar a proliferação dessas doenças,
além do mau cheiro, insetos e animais transmissores da mesma.
E para que isso não ocorra, o esgoto da cidade é tubulado e levado até uma estação de tratamento de esgoto.
Sendo assim, isso foi representado na forma de protótipo em uma pequena maquete, que visa mostrar o ciclo da água na cidade, em forma de esgoto, até o sistema de tratamento da mesma, simulando,
inclusive, suas etapas até chegar ao estágio de pureza que lhe permite ser devolvida á natureza.
É importante lembrar que está água está tratada, mas não para o consumo ou para ser usada na higiene,
apenas esta livre de bactérias e resíduos que possam afetar o meio ambiente, pois assim não haverá impacto no meio aquático em que for despejada.
Uma observação deve ser feita com relação ao lixo, pois deve existir uma conscientização das pessoas
pra que elas joguem o lixo no local correto e não nas ruas e esgotos.

Palavras-chave:
esgoto; saneamento; tratamento de esgoto; ambiente.
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TRITURADOR DE LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBIFORMES
Gilmar Wagner Ribeiro - gilmar_03@hotmail.com
Luciano Tortorella - lsegtrator@ig.com.br
Ricelly Augusto Isalino - ricellyisalino@hotmail.com
Orientador
José Antonio Castro Bartelega
Joyce Maria de Sylva Tavares Bartelega

Etec Prof. Alfredo de Barros Santos - Guaratinguetá - SP
dir.alfredodebarros@centropaulasouza.sp.gov.br
O risco de impacto ambiental envolvendo a utilização de lâmpadas fluorescentes reside na possibilidade
de seu rompimento, principalmente no descarte, inevitável ao lançá-las junto ao lixo comum destinado a lixões
e aterros. O mercúrio é considerado o elemento mais perigoso entre os constituintes da lâmpada que, quando
quebrada, libera-o sob a forma de vapor, variando o tempo de sua permanência no ambiente em função da
temperatura. Embora o impacto gerado por uma única lâmpada seja desprezível, o montante de lâmpadas
descartadas, só no Brasil, constitui-se num grave problema. Além de contaminar a atmosfera, os resíduos das
lâmpadas fluorescentes atingem o solo e as águas chegando às cadeias alimentares.
Com o objetivo de preservar o meio ambiente, o projeto demonstra que é possível através de um equipamento de baixo custo, estabelecer uma nova forma de reciclagem. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica
sobre o assunto e a seguir iniciamos o projeto. Para a construção do triturador de lâmpadas fluorescentes
foram utilizadas peças de baixo custo e fácil aquisição, visando o reaproveitamento dos materiais. O sistema
foi construído utilizando-se um tambor de 200 litros, um motor elétrico e uma corrente de bicicleta. É seguro,
pois possui elementos de filtragem que captará todos os gases contidos na lâmpada. O triturador contribui
diretamente para a conservação do meio ambiente, para novas oportunidades de trabalho, para complemento
de renda familiar e para educação, pois reciclar é uma questão de educação.

Palavras-chave:

lâmpadas fluorescentes; impacto ambiental; triturador de lâmpadas fluorescentes; baixo custo;
educação ambiental.
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UMA ANÁLISE SOBRE SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO
Aline Stephanie Santos
Ana Luiza de Freitas Gil Câmara Santos
Orientador
Giuliano Araujo Bertoti
Tatiana Martins Alméri

Fatec São José dos Campos - São José dos Campos - SP
dir.fatecsaojose@centropaulasouza.sp.gov.br
Com o grande volume de informações na internet, torna-se cada vez mais difícil optar pelos melhores
resultados ou produtos. Para auxiliar o usuário na busca dessas informações, os websites adotam como
estratégia os Sistemas de Recomendação. Embasado nessa idéia, o presente projeto tem como objetivo
mostrar o funcionamento desses sistemas, apontando os principais modelos e técnicas que atualmente são
utilizados nos maiores sites de comércio eletrônico, para que os mesmos possam direcionar seus produtos
de forma personalizada e cada vez mais eficaz aos seus usuários, deixando-os assim mais visíveis. A metodologia utilizada está calcada em uma pesquisa analítica de revisão e histórica.

Palavras-chave:
sistemas de recomendação; comércio eletrônico; personalização.
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URNA ELETRÔNICA
Herbety Ramos de Souza
Rafael da Silva santos Ferreira
Orientador
Lucilene Luciano
Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira - Santana de Parnaíba
Estimular os alunos a prática vivenciada durante o curso nas disciplinas de Desenvolvimento de
Software, Programação de Computadores, Lógica de Programação e Banco de Dados no curso Técnico de
Informática.
- Evidenciar aos alunos a experiência da praticidade da contagem de votos, conferência e resultados
através do uso da tecnologia empregada.
Tendo em vista que o Brasil é considerado um país com alto grau de desenvolvimento em se tratando
de agilidade e eficiência no processo eleitoral, até mesmo em comparação com a potencia exercida pelos
Estados Unidos, fica claro e notório a importância ao incentivo de que os alunos desenvolvessem este projeto, não só para aprimorar os conhecimentos adquiridos, mas também para promover a ação democrática
no exercício da cidadania tendo como exemplo as eleições do Grêmio Estudantil.
O projeto proporcionou a eliminação do custo em relação aos materiais que seriam utilizados na
eleição e tornou dinâmica a apuração dos votos, facilitando a votação ao eleitor, tendo como base uma
visualização gráfica e de fácil entendimento e confiabilidade.
O projeto obteve êxito em suas duas perspectivas principais, que eram:
1) Proporcionar aos alunos que desenvolveram o projeto obter a prática dos conhecimentos adquiridos em aula;
2) Proporcionar aos demais alunos a praticidade do voto por meio eletrônico, enfatizando a segurança
e confiabilidade das informações e a rapidez na divulgação dos resultados.

Palavras-chave:
programação de computadores; lógica de programação; banco de dados.
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Usabilidade para Idosos:
Desenvolvimento de um Site-Modelo

Mariely Del Rey - marielydr@hotmail.com
Orientador
Ana Claudia Picolini

Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga - Votuporanga - SP
dir.votuporanga@centropaulasouza.sp.gov.br
O objetivo deste projeto consiste em desenvolver um site-modelo ideal com aplicação da usabilidade
para idosos, que sirva como norteador para desenvolvedores que pretendam criar websites especiais, voltado ao público da terceira idade.
A importância desse projeto é devido ao aumento da demanda de pessoas idosas que vêem utilizam
a internet cada vez mais e se deparam com um mundo totalmente novo e desconhecido.
Foram realizadas pesquisas para se chegar a um resultado satisfatório do que seria um site ideal para
idosos, levando em conta suas limitações e dificuldades com termos da informática.

Palavras-chave:
internet; usabilidade; idosos; site; web design.
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USO DA INFORMÁTICA PARA AUXILIAR NA APRENDIZAGEM
DO CICLO TRIGONOMÉTRICO
Almir Cristiano Rodrigues - almirc_rd@hotmail.com
Aron Ifanger Maciel - aron_maciel@hotmail.com
Orientador
Marcelo dos Santos Silvério

Fatec Itapetininga - Itapetininga - SP
dir.fatecitapetininga@centropaulasouza.sp.gov.br
Com os avanços tecnológicos, o ser humano criou caminhos mais fáceis para alcançar vários objetivos, e a área da educação tem sido extremamente beneficiada ao utilizá-los de maneira apropriada. A
informática e suas tecnologias podem ser facilitadoras da aprendizagem na educação. Este projeto trata
da aplicação de um software interativo baseado no estudo do ciclo trigonométrico. Alguns alunos de uma
escola pública estadual foram convidados a utilizar o software com acompanhamento dos autores para levantar os problemas e as vantagens desta metodologia. Com isto, pudemos utilizar alguns recursos da área
da informática para apresentar uma forma mais interativa e agradável de ensinar trigonometria, matéria
que traz certas dificuldades no seu entendimento.
Procuramos elaborar um software interativo que permita ao usuário o entendimento da estrutura do
ciclo trigonométrico. Pesquisamos diversos softwares já existentes e, a partir do conhecimento da estrutura
destes aplicativos, elaboramos outro que melhor se adaptasse a este projeto.
Foram convidados alunos do terceiro ano do ensino médio da escola pública E.E. Darcy Vieira para visitar o
laboratório de informática da FATEC Itapetininga, onde utilizaram o software e responderam o questionário
do qual levantaremos os dados estatísticos para avaliar a funcionalidade do aplicativo e a possibilidade de
melhorias.
A principal intenção deste projeto é utilizar recursos de informática para facilitar o estudo da trigonometria nas escolas. Sua relevância está no caráter social, por ter seu foco voltado à aprendizagem de uma
matéria que os alunos poderiam ter dificuldades devido a sua complexidade.
Este projeto pode trazer uma melhoria relevante na qualidade do ensino público. Através dos resultados obtidos de questionários aplicados aos alunos, estaremos buscando um modo mais eficiente na prática
do ensino de matemática e melhorias no software.
Foram levantados vários softwares que simulam o círculo trigonométrico e analisadas suas vantagens e
desvantagens em relação à facilidade de utilização. A partir daí elaboramos um aplicativo baseado no Excel
e Access, com uma interface amigável.
Palavras-chave
educação; interatividade; trigonometria.
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UTILIZAÇÃO DO LODO DE ESGOTO NO CRESCIMENTO
INICIAL DE MUDAS DE Schizolobium parahyba (Vell.)
Blake (CAESALPINACEAE)

Marielli Batista da Silveira Araujo - e.lle@hotmail.com
Mariane Batista da Silveira Araujo - ane_bsa@hotmail.com
Nei Teixeira - neimaluco_cron@hotmail.com
Orientador
Márcia Aparecida Novaes Gomes
Fatec de Capão Bonito - Capão Bonito - SP
f.cbonito.dir@centropaulasouza.sp.gov.br

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o uso de lodo de esgoto como componente do substrato
para o crescimento inicial de mudas de Schizolobium parahyba (guapuruvu), espécie arbórea pioneira, utilizada em construções, na movelaria, caixotaria, na obtenção de celulose, na arborização urbana, no paisagismo e como planta melífera. O substrato será composto de amostras do solo de uma área degradada, onde
a Faculdade de Tecnologia (FATEC) de Capão Bonito (SP) (24º00’21”S e 48º20’58”O), se encontra instalada,
sendo coletadas na profundidade de 0,2 a 0,5 m, acrescidos do lodo produzido pela Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE) de Capão Bonito da Companhia de Saneamento Básico de Estado de São Paulo - SABESP,
nas seguintes proporções de solo:lodo (%): 100%:0%; 75%:25% e 25%:75%. Após 30 dias da semeadura,
será feito o desbaste, deixando-se uma planta por tubete, e, após 60 dias, as mudas serão coletadas para a
determinação da massa seca da parte aérea (MSPA), das raízes (MSR), diâmetro de colo (D), altura das plantas
(H), e a relação altura da parte aérea com diâmetro do colo (H/D). Os dados obtidos serão submetidos à análise
de variância (p= 0,05) e as comparações de médias serão feitas através do teste Tukey (p= 0,05), avaliando-se
o valor de dose que favorece o maior crescimento da espécie.

Palavras-chave:
lodo de esgoto; espécie florestal; produção de mudas.
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UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BIOMÉTRICO PARA CONTROLE
DA ASSIDUIDADE DOS ALUNOS DA FATEC DE ITAPETININGA

João Étrore da Silva Bianchi
Rodrigo dos Santos Silva
Orientador
Fabio de Paula Santos
Fatec Itapetininga - Itapetininga - SP
dir.fatecitapetininga@centropaulasouza.sp.gov.br
A biometria tem sido utilizada há certo tempo como uma alternativa para propiciar mais segurança e a
autorização de acesso de pessoas a um determinado local, ou acesso a informções, entre outras situações.
Este trabalho estara focado na utilização de sistemas de identificação biometrica para promover um
controle da assiduidade dos alunos da Faculdade de Tecnologia de Itapetininga e, além disso, fazer com
que, através de um softwatr especifico, essas informações possam ser manipuladas com mais facilidade.
Assim como toda institiuição de ensino superior, a FATEC de Itapetininga encontra muitas dificuldades
quando se diz respeito ao controle de faltas de seus alunos. Essas informações demoram a ser disponibilizadas para os alunos e professores dificultando o gerenciamento das faltas para ambas as partes.
Pretende-se com este projeto promover um controle da assiduidade dos alunos e, com esse sistema, causar
um aumento na agilidade e facilidade na manipulação destas informações. Portanto, a primeira etapa deste
projeto será o cadastro de todos os alunos no sistema, que fará a recepçao das informações das informações biometricas. Deverá ser implantados terminais de identificação nas salas, os quais estarão interligados
com o servidor, que receberão tais informações.
As características biometricas que apresentadas pelo individuo ao terminal serao comparadas às
informações que já foram previamente cadastradas no sisema e se coincidir a impressão fornecida com a
impressão cadastrada, o aluno obterá presença.
Utilizaremos então uma metodologia experimental, por meio de um dispositivo de leitura de impressão
digital por meio optico, um computador e um software que permita a recepção das digitais.
Com o projeto em questão, espera-se um aumento na eficiências e na eficácia quando relacionado na
obtenção das informações sobre as frequencias dos alunos e no controle destas informações. Em segundo,
espera-se um aumento na facilidade e na agilidade da secretaria da instituição com relação a manipulação
destas informações e um aumento na fidelinadade das informações.

Palavras-chave:
Biometria; assiduidade; indentificação.
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VEÍCULO AUTÔNOMO
Danilo Gomes de Barros - marly.g.l.debarros@gmail.com
Luís Paulo Sales Nunes - raykse_tgs@hotmail.com
Matheus Fonseca Betoni - matheus_betoni@hotmail.com
Ruan Souza Meneguello - meneguelloandre@uol.com.br
Vitor Gimenez - gimeninho@hotmail.com
Orientador
Luciana Nassif Whitehead

Etec Benedito Storani - Jundiaí - SP
dir.beneditostorani@centropaulasouza.sp.gov.br
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um veículo autônomo controlado por sensores infravermelhos. Seu objetivo é detectar um determinado traçado mantendo seu curso conforme uma linha
desenhada no chão sem a intervenção humana, com a capacidade de receber implementações que façam
dele um produto útil no uso recreativo ou industrial. São apresentados elementos de projetos eletrônicos
e mecânicos. A escolha dos componentes, construção e testes mostraram que o projeto foi bem sucedido,
porém existem limitações e há necessidade de melhorias em ângulos e na presença de obstáculos. Paralelamente esse projeto visa capacitar os alunos no entendimento das complexidades em desenvolver um robô
capaz de se movimentar sem o auxilio humano.

Palavras-chave:
veículo autônomo; robô; sensor infra vermelho.
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VEÍCULO LIMPADOR AUTÔNOMO
Alex Jerônimo
Felipe Antônio
Marcelo Gomes de Almeida - marcelospbts@hotmail.com
Orientador
Flavio Sergio Zampiere

Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto- SP
dir.martimianodasilva@centropaulasouza.sp.gov.br
O veículo limpador autônomo consiste em uma idéia simples, cuja necessidade da tecnologia e do
sistema organizacional na vida das pessoas é imprescindível; a partir desta visão, trouxe a idéia de um
projeto híbrido, unindo as 2 necessidades. A tarefa principal do projeto é desenvolver um veiculo que possa
executar a limpeza de superfícies regulares por onde passa, autonomamente, limitado por objetos que
obstrua sua passagem. Para viabilidade, os custos foram os mínimos possíveis, sendo um projeto funcional e
básico, para fins úteis, trazendo em seu hardware, uma tecnologia simples, agregando valor à idéia principal
e não à tecnologia implantada.
Com base em tecnologia mecânica, pode-se desenvolver a etapa do chassi, dando uma maior resistência e menor peso, contribuindo também com o custo baixo na aquisição do material. Já na etapa do
circuito de lógica e de potência, houve certos cuidados, pois há um grande dilema existente em equipamentos eletroeletrônicos autônomos (sem fio), que sua hora útil de trabalho, depende da carga nos utilizada
nos movimentos do equipamento e a autonomia da bateria, sem descontar que o peso da bateria também
está envolvido diretamente no aumento da carga a ser utilizada. Pensando nesta perspectiva, uniram-se
os conhecimentos em circuitos digitais e em eletrônica de potência adquiridos nas matérias ministradas no
decorrer do curso. Pode-se desenvolver o equilíbrio dos empecilhos encontrado no decorrer do desenvolvimento do projeto. Trazendo de antemão resultados inesperados como tempo de confecção baixo, custo
baixo, tecnologia acessível, autonomia bateria, mediana e com o fácil e simples manuseio operacional do
equipamento.

Palavras-chave:
Limpeza; veículo; automação; mecatrônica; utilidades; serviço doméstico.
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VENTO IÔNICO
Glauco Luiz Campos - glauco_samu1@hotmail.com
Paulo Estevam Denadai - paulo.e.d@hotmail.com
Pedro Faber Fernandes - pedrofaber@gmail.com
Orientador
Kelton Augusto Pontara da Costa

Fatec Ourinhos - Ourinhos - SP
dir.fatecourinhos@centropaulasouza.sp.gov.br
O termo Biefeld-Brown surgiu em meados da década de 1920, quando Thomas Townsend Brown,com
auxílio de seu orientador Paul Alfred Biefeld, constatou que a partir do momento que se aplica uma alta
voltagem em um capacitor assimétrico, observa-se uma força resultante na direção de um dos eletrodos. O
que gera tal força é a colisão dos íons formados no ar ao redor dos eletrodos. A essa colisão dá-se o nome
de Vento Iônico. O efeito Biefeld-Brown dá-se no vácuo. Contudo, exposto às condições ambientes, o vento
iônico age e reforça o fenômeno de flutuação do capacitor.
Como mostra o site da pesquisa em desenvolvimento http://viproject.com.br este estudo tem a intenção de
encontrar um sistema de ventilação de baixo custo para processadores e chipsets e propõe uma solução
por meio de uma arquitetura que gere um Vento Iônico para a substituição de Coolers baseada em Efeito
Biefeld-Brown.
A alta temperatura ainda é considerada uma das vilãs dos computadores. Locais despreparados, sem
ventilação ou resfriamento comprometem o desempenho ou até mesmo danificam o hardware. Isso pode
trazer grandes prejuízos como, por exemplo, a perda de dados.
Com a necessidade de um gerador de MAT (Muito Alta Tensão), foi encontrada como solução, a utilização de uma placa de circuito impresso de um monitor TRC (Tubo de Raios Catódico) para computador, utilizado
para isso a saída de MAT do TSH (Transformador de Saída Horizontal), onde é gerada uma tensão de aproximadamente 27KV, e alta frequência. O capacitor assimétrico foi elaborado pelos alunos. Com uma placa isolante
foi montado uma espécie de grade com fios de cobre nu, e um dissipador de alumínio para processador. Para
a fonte geradora de calor foi utilizada uma lâmpada incandescente de 40W.
É, portanto, esperada como, resultados iniciais deste estudo, uma queda discreta na temperatura dos processadores e a partir dos resultados iniciais, o aprimoramento do estudo para propor uma arquitetura
eficiente e eficaz que possa substituir as ventoinhas usadas em larga escala por microcomputadores.

Palavras-chave:
gerador; alta temperatura.
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VIVEIRO DE PLANTAS MEDICINAIS:
RESGATE CULTURAL, INTEGRAÇÃO SOCIAL E PROPOSTA METODOLÓGICA
(IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, IRRIGAÇÃO E PRODUÇÃO DE HERBÁRIO)
José Carlos Rodrigues - rodrigues.joscar@yahoo.com.br
Maristella Cruz de Moraes - mari_stella4@hotmail.com
Mateus Macul - mateus.macul@yahoo.com.br
Orientador:
Márcia Serrati Moreno

Etec Conselheiro Antonio Prado - Campinas - SP
dir.antonioprado@centropaulasouza.sp.gov.br
Este projeto foi criado em fevereiro de 2008, com o objetivo de resgatar as tradições culturais e os
conhecimentos populares, da comunidade escolar envolvida, através da implantação do Viveiro; subsidiar
as aulas dos cursos da escola, com material para pesquisa e aulas práticas; desenvolver um programa de
educação ambiental; montar o sistema de irrigação do viveiro; produção de herbário das mudas plantadas,
com a finalidade de catalogação e preservação destas, para utilização dos interessados.
Neste período, foi feito um questionário na escola, para levantamento de quais as plantas mais
utilizadas e plantá-las; o solo foi analisado e preparado para recebê-las, foi pesquisada a forma de plantio,
de colheita e de utilização. O sistema de irrigação foi desenvolvido, fazendo reciclagem de garrafas pet,
economizando água e exemplificando a facilidade do processo. E o herbário foi manufaturado, utilizando
as plantas medicinais cultivadas no viveiro. Todos os envolvidos fizeram sua manutenção.
Através do projeto, os alunos, funcionários e professores tiveram a oportunidade de entrar em contato
com a natureza, de terem a consciência da preservação, não só ambiental, como, também a cultural.

Palavras-chave:
viveiro; plantas medicinais; irrigação;herbário; educação ambiental.
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WALLEW KID
Dayane Regina da Silva
André Luiz Fernandes dos Santos
Gabriel Gobbo Cunha
Orientador
Márcia Cristina dos Santos Ferreira

Etec Jorge Street - São Caetano do Sul - SP
dir.jorgestreet@centropaulasouza.sp.gov.br
O Wallew Kid é um jogo que mistura diversão e educação ambiental, a aventura começa em uma
floresta onde criaturas Melignas tentam poluí-la. O personagem principal as combate e vai mundo a fora
para derrotar o deus da poluição e salvar o mundo.
Pretende-se conscientizar crianças e adultos sobre problemas do cotidiano qaue podem ajudar o meio
ambiente, com um jogo divertido e interativo.
Definimos o Wallew Kid como projeto, pelo fato de nunca antes termos visto jogos interessantes e, ao
mesmo tempo, educativos, com enfase em meio ambiente.
Utilizamos linguagem RGSS (um derivado da linguagem RUBY), encontrada somente no programa RPG
MAKER XP, uma ferramenta de edição que nos permite mudar tanto interface do jogo, como bando de
dados e a propria programaçao.
Assim, esperadmos atingir as pessoas para melhorar o mundo em que vivemos, mostrar que fazemos
pouco ja se faz o certo.

Palavras-chave:
diversão; meio ambiente; aventura.
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WEB SITE DO JOGO DE CARTAS “LENDÁRIOS”
Everton Fabrício Potássio - evertonkill@msn.com
Gustavo Gomes de Almeida - ggamaster@hotmail.com
Gustavo Willy Apolinário Domingues - gustavo-guss@gmail.com
Lívia Faria Ribeiro de Barros - liviafrbarros@ymail.com
Orientadores
Frederico Arco e Flexa Machado
André Luis Reis Santos
Mariela Izolan
Etec Aristóteles Ferreira - Santos - SP
dir.aristotelesferreira@centropaulasouza.sp.gov.br
O Web site do Jogo de Cartas “Lendários” foi desenvolvido a partir da necessidade de exercitar e
pôr a prova os conhecimentos coletados durante todos os três semestres do curso técnico de Web Design.
Este site contendo um jogo de cartas RPG totalmente on-line, sem necessidade de downloads ou instalações tem características únicas no mercado dos jogos on-line. Usando como base uma extensa pesquisa
na história da humanidade, foram formados conceitos e temas para em seguida, escolher os personagens
com base na mesma. No início do desenvolvimento, as regras do jogo foram exaustivamente testadas e
questionadas para garantir a originalidade e os diferenciais em relação à maioria dos jogos de cartas disponíveis no mercado, porém, tentando não desestimular os jogadores dos jogos de cartas tradicionais.
O jogo conta também com um apelo histórico-cultural importante já que todas as personalidades são
reais e importantes na História da Humanidade. O desenvolvimento do site e do jogo foi intenso, foram
utilizados diversos softwares, linguagens de programação e um extenso banco de dados somados a um
design cuidadosamente estudado com tema medieval. A conclusão deste trabalho é um site complexo e de
características únicas que visa não só ao entretenimento como na maioria dos jogos on-line, mas também
transmitir uma consciência cultural e um estímulo à busca de conhecimento histórico.

Palavras-chave:
web design; jogo de cartas on-line; história dos heróis.
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Projetos em destaque
EU QUERO AQUELE SAPATO, O DESFILE
Etec de Birigui - Birigui - SP
dir.etebirigui@centropaulasouza.sp.gov.br
DETERGENTE COMO INIBIDOR DE CORROSÃO
Etec Conselheiro Antonio Prado - Campinas - SP
dir.antonioprado@centropaulasouza.sp.gov.br
RELOGIO SOLAR
Etec Conselheiro Antonio Prado - Campinas - SP
dir.antonioprado@centropaulasouza.sp.gov.br
CAFÉ GAMELEIRO
Fatec de Capão Bonito - Capão Bonito - SP
f.cbonito.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
SUCO DA PALMEIRA JUÇARA
Fatec de Capão Bonito - Capão Bonito - SP
f.cbonito.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
DESENVOLVIMENTO DE UM LIVRO
Etec de Carapicuíba - Carapicuíba - SP
dir.etecarapicuiba@centropaulasouza.sp.gov.br
CONFECÇÃO DE BOLSA DE JEANS USADO PARA A NÃO UTILIZAÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS
ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE DONAS DE CASA DE BAIXA RENDA
Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima - Casa Branca - SP
dir.nogueiradelima@centropaulasouza.sp.gov.br
MAQUETES COMO METODOLOGIA DE ENSINO DE ESCALAS E PLANTAS BAIXAS
Etec Pref. José Esteves - Cerqueira César - SP
dir.joseesteves@centropaulasouza.sp.gov.br
QUITANDA ES’COLOGICA
Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior - Franca - SP
dir.correajunior@centropaulasouza.sp.gov.br
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REGULAMENTAÇÃO DO BANCO DE GERMOPLASMA E GESTÃO DO SETOR
DE VIVEIROS DA ETEC
Etec Dep. Paulo Ornellas Carvalho de Barros - Garça - SP
dir.ornellasdebarros@centropaulasouza.sp.gov.br
APLICATIVO SIGNWORD: CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA
INCLUSÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO NA COMUNIDADE DIGITAL
Fatec Garça - Garça - SP
dir.fatecgarca@centropaulasouza.sp.gov.br
LIXO TECNÓLOGICO
Etec Prof. Alfredo de Barros Santos - Guaratinguetá - SP
dir.alfredodebarros@centropaulasouza.sp.gov.br
ENXOVAIS
Etec de Ibitinga - Ibitinga - SP - dir.ibitinga@centropaulasouza.sp.gov.br
PINTURA EM TELA
Etec Prof. Edson Galvão - Itapetininga - SP - dir.edsongalvao@centropaulasouza.sp.gov.br
PRODUÇÃO DE CACHAÇA ORGÂNICA
Fatec Itapetininga - Itapetininga - SP - dir.fatecitapetininga@centropaulasouza.sp.gov.br
APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR
ATRAVÉS DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE
Etec Martinho Di Ciero - Itu - SP
dir.martinhodiciero@centropaulasouza.sp.gov.br

MEMÓRIA FERROVIÁRIA
Fatec Jundiaí - Jundiaí - SP - dir.fatecjundiai@centropaulasouza.sp.gov.br

INTERFACES COMPUTACIONAIS PRA DEFICIENTES VISUAIS
Fatec Jundiaí - Jundiaí - SP
dir.fatecjundiai@centropaulasouza.sp.gov.br
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JOGO DA MEMÓRIA
Fatec Jundiaí - Jundiaí - SP - dir.fatecjundiai@centropaulasouza.sp.gov.br
CONVÊNIO ATEAL
Fatec Jundiaí - Jundiaí - SP - dir.fatecjundiai@centropaulasouza.sp.gov.br
ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS NO TRANSPORTE URBANO DE CARGAS:
UM PROPOSTA PARA AS PEQUENAS EMPRESAS
Fatec Mauá - Mauá - SP
dir.fatecmaua@centropaulasouza.sp.gov.br
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO PARA INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
VISUAL: BASE PLÁSTICA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO
Fatec Mauá - Mauá - SP
dir.fatecmaua@centropaulasouza.sp.gov.br
FOGÃO SOLAR
Etec Adolpho Berezin - Mongaguá - SP - dir.adolphoberezin@centropaulasouza.sp.gov.br
ACOMPANHAMENTO, APOIO E ORIENTAÇÃO AOS PROFISIONAIS QUE ATUAM JUNTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E A ESSES ALUNOS
Fatec Ourinhos - Ourinhos - SP
dir.fatecourinhos@centropaulasouza.sp.gov.br
INCLUSÃO DIGITAL
Etec Prof. Mario Antônio Verza - Palmital - SP - dir.antonioverza@centropaulasouza.sp.gov.br
Etec João Jorge Geraissate - Penápolis - SP - dir.jorgegeraissate@centropaulasouza.sp.gov.br
HORTICULTURA ORGÂNICA CERTIFICADA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA
Etec João Jorge Geraissate - Penápolis - SP
dir.jorgegeraissate@ centropaulasouza.sp.gov.br
MANDARIM
Fatec Praia Grande - Praia Grande
dir.fatecpraiagrande@centropaulasouza.sp.gov.br

224

FETESP • 2009

Projetos em destaque
FATEC MELHOR IDADE
Fatec Presidente Prudente - Presidente Prudente - SP - dir.fatecprudente@centropaulasouza.sp.gov.br
AS MÚLTIPLAS FACES DO AMOR
Etec de Presidente Venceslau - Presidente Venceslau - SP
dir.presidentevenceslau@centropaulasouza.sp.gov.br
SOFTWARE PARA ANÁLISE DE REGISTROS DE SITES E GERAÇÃO DE ESTATÍSTICAS
DE ACESSO POR PAIS
Fatec São Caetano do Sul - São Caetano do Sul - SP
‘f.scsul.afontana@centropaulasouza.sp.gov.br
CAPITÃES CONCRETOS
Etec Prof. Aprígio Gonzaga - São Paulo - SP
dir.aprigiogonzaga@centropaulasouza.sp.gov.br
DEFICIENTES VISUAIS - BRINQUE COM A FABRINQ
Etec Prof. Camargo Aranha - São Paulo - SP
dir.camargoaranha@centropaulasouza.sp.gov.br
SOFTWARE PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS E MAPEAMENTO DE DADOS NAS ESCOLAS
Etec de Vila Madalena - São Paulo - SP
e.madalena.dir@centropaulasouza.sp.gov.br
AS CONSEQUÊNCIAS E OS MALEFICIOS DAS DROGAS E DSTs COM ÊNFASE NA ADOLESCÊNCIA
Etec Carlos de Campos - São Paulo - ivoneteferfran@yahoo.com.br
A ARTE DA SUSTENTABILIDADE
Etec Dr. Dario Pacheco Pedroso - Taquarivaí - SP - dir.pachecopedroso@centropaulasouza.sp.gov.br
CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO EM INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS DA CIDADE
Etec Vargem Grande de Sul - Vargem Grande do Sul - SP
e.vgsul.dir@centropaulasouza.sp.gov.br

FETESP • 2009

225

Agradecemos a iniciativa das unidades
expositoras em participar deste evento
As informações contidas neste estão disponíveis no site:

www.cpscetec.com.br/feteps

www.centropaulasouza.sp.gov.br
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