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s projetos desenvolvidos nos diferentes cursos 
Técnicos e Tecnológicos do Centro Paula Souza são 
essenciais para o desenvolvimento de ideias inova-
doras e da capacidade de trabalhar de forma criativa 

e transformadora.

A Feira Tecnológica – FETEPS – é o espaço para a demonstração 
e socialização de projetos de pesquisa e de desenvolvimento, 
produções culturais, serviços e experiências bem sucedidas, 
assim como de integração entre instituições de Educação Pro-
fissional pública e privada do País e de parceiros Nacionais e 
Internacionais.

Nesta 10º edição, teremos a apresentação de 210 projetos de 
nossas unidades, 6 projetos de outros países: Chile, Colômbia, 
México, Peru, além de 3 projetos do Amazonas.

A diversidade e qualidade dos trabalhos expostos expressam, 
de forma bastante significativa, os projetos pedagógicos de 
seus cursos técnicos e tecnológicos que têm, dentre seus ob-
jetivos, o desenvolvimento da visão empreendedora, criativa e 
científico-tecnológica. 

Almério Melquíades de Araújo
Coordenador do Ensino Médio e Técnico

O
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Os projetos da Feteps 2016 estão organizados por eixos tecnológicos, 
conforme índice abaixo:

Projetos das Etecs:

1 Artes, Cultura e Design pág. 008 a 021
2 Gestão e Ciências Econômicas pág. 023 a 047
3 Ciências Biológicas e Agrárias pág. 049 a 063
4 Informática e Ciências da Computação pág. 065 a 114
5 Tecnologia Industrial Mecânica pág. 116 a 121
6 Tecnologia Industrial Elétrica pág. 123 a 132
7 Saúde e Segurança pág. 134 a 146
 8 Tecn. Química, de Alimentos, da Agroind. e da Bioenergia pág. 148 a 162 
9 Infraestrutura   pág. 164 a 167
10 Turismo, Hospitalidade e Lazer pág. 169 a 172

Outros projetos:

 Nacionais     pág. 222 a 224
 Internacionais    pág. 226 a 230
 Ação Social     pág. 232 a 237

Projetos das Fatecs:

1 Artes, Cultura e Design pág. 174 a 176
2 Gestão e Ciências Econômicas pág. 178 a 182
3 Ciências Biológicas e Agrárias pág. 184 a 186
4 Informática e Ciências da Computação pág. 188 a 199
5 Tecnologia Industrial Mecânica pág. 201 a 203
6 Tecnologia Industrial Elétrica pág. 205 a 208
7 Saúde e Segurança pág. 210 a 212 
8 Tecn. Química, de Alimentos, da Agroind. e da Bioenergia pág. 214 a 216
9 Infraestrutura   pág. 218 a 220
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ARTES, CULTURA E DESIGN
projetos sobre memória, comunicação, artes visuais, dança, teatro,  
design gráfico, moda, design de interiores, vídeo, multimídia, música,  
fotografia, turismo, informação, hospitalidade, educação, didática,  
pedagogia, metodologia, linguística, linguagem, documentário, cultura, 
abordagens étnico-raciais, política, comportamento, história, geografia, 
sociologia, filosofia, antropologia, museologia, arqueologia,  
gerontologia, direito, entre outros.
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Beleza vista na moda não vista
Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Marina de Almeida Proença

Orientador(a) - Maria Eduarda Ayres

Etec de Cerquilho – Cerquilho

A imagem pessoal é importante para a autoconfiança; as pessoas se transformam 
quando compõem seus looks, demonstrando sua personalidade ao mundo e se 
encaixando nos grupos sociais. Este trabalho apresenta uma proposta de moda 
inclusiva casual fashion aos jovens de 15 a 29 anos (feminino / masculino), adap-
tada à comunidade com deficiência visual, proporcionando, assim, a inclusão so-
cial. Pretende-se desenvolver ferramentas auxiliares e adaptações necessárias para 
que os deficientes visuais possam ter mais autonomia e independência em suas 
escolhas nas composições dos looks, como qualquer pessoa com visão; sendo as-
sim, o trabalho contará com pesquisa qualitativa, pesquisa bibliográfica, criação de 
moodboard (inspiração e público alvo), desenvolvimento de uma coleção adaptada 
(cerca de 15 croquis), testes de tecidos e materiais e confecção de 03 looks com as 
ferramentas e adaptações necessárias para a acessibilidade aos deficientes visuais. 
Todo o processo de desenvolvimento será capturado pelas lentes fotográficas de 
um profissional, o qual será exibido na Feira para que o público observe a causa. 
A proposta não fará roupas com exclusividade para as pessoas com deficiências 
visuais, ela introduzirá ferramentas auxiliares facilitadoras e adaptações necessárias 

para que essas possam consumir sem dificuldades com foco na inclusão social.

Palavras-chave: Cegueira. Moda Inclusiva. Acessibilidade.  
Moda Jovem. Etiqueta Braile.
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 1Circuito inferior na avenida Paulista

Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Gabriel Garcia Carvalho
Luiz Miguel dos Santos Barbosa
Pedro Afonso da Cunha Saraiva

Orientador(a) - Miguel Rodrigues Del Barco
Prof(a). Revisor(a) - Alessandra M. Ferreira dos Santos

Etec Professor André Bogasian - Osasco

No presente trabalho, nosso objetivo central é compreender, através do estudo de 
campo, a influência (se é que há) do Circuito inferior da Economia. Assim, nosso 
universo de análise empírico será a cidade de São Paulo, com enfoque na Avenida 
Paulista, com o objetivo de analisar uma das Avenidas mais importantes do Esta-
do de São Paulo. Segundo nosso referencial teórico, a Geografia deve analisar as 
técnicas, as normas e as ações em uma busca de respostas à constituição do terri-
tório e seus usos. Assumindo essa perspectiva sobre o compromisso da Geografia, 
essa pesquisa objetiva explicar os usos do território a partir de um lugar, uma vez 
que o território usado pode ser compreendido a partir da análise desse recorte. 
O movimento do conjunto, quantitativo e qualitativo, dos objetos e das ações 
vai se dando contraditoriamente e distintamente em cada lugar. No entanto,  
esse movimento constante apresenta-se diferenciado no território, por isso  
o lugar oferece a possibilidade, ou não, da efetivação de determinados usos. 
Mais que desvendar o território usado, ressalta-se a necessidade de explicar 
o território sendo usado, destacando a atualidade em processo de totalização. 
Ainda segundo nossa base teórica, circuito inferior é composto por atividades 
e serviços não modernos, geralmente abastecidos pelo nível de venda e vare-
jo e pelo comércio em pequena escala, utilizando, para essa finalidade, o tra-
balho intensivo em lugar da tecnologia. Tal circuito que muda a característica 
atual do Espaço Geográfico na Avenida Paulista, ressaltando a Desigualdade 

Social  e a diversidade que há na Avenida Paulista.

Palavras-chave:  Circuito Inferior. Estudo do Meio.  
Avenida Paulista. Desigualdade Social.
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Cubo do saber
Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Carlos Henrique dos Santos Lima
Cauê Araujo de Andrade

Gabriel de Jesus Fernandes

Orientador(a) - Felipe Roberto Martins

Etec de Suzano - Suzano

O projeto Cubo do Saber foi criado para se mostrar como uma nova ferramenta 
de estudo - numa diferente plataforma,  já que a leitura de livros solicitados pe-
los vestibulares, a realização de exercícios ou o assistir das aulas, são métodos am-
plamente praticados que, com seu excesso, e de acordo com a individualidade da 
aprendizagem na atualidade, podem se tornar cansativos. Através deste projeto, os 
estudos e pesquisas se tornam menos cansativos, calcando-se numa situação dinâ-
mica e lúdica de aprendizagem. A partir do momento que você resolve um desafio, 
de montar as faces do cubo, você encontra informações novas, que formam cada 
parte. Ao se esforçar para montagem das faces, de acordo com as cores, você uti-
liza partes do seu cérebro que não são corriqueiramente usadas, fortalecendo sua 
mente a receber novas informações com lógica. Isto também, acontece quando se 
força o cérebro a realizar tarefas não comuns, assim como andar de costas, escrever 
com a mão esquerda, sendo destro ou com a direita sendo canhoto, são exercícios 
cerebrais. O Cubo do Saber tem finalidade educativa e não comercial. O seu início 
ocorreu no ano letivo de 2015 e já foi aplicado com sucesso em salas de aula do En-
sino Médio Regular e Integrado, da Escola Técnica Estadual - Etec de Suzano, de Lín-
gua Portuguesa e Literatura – LPL. Os alunos apresentaram ótimo desempenho em 
diversos testes como Enem, Unicamp e USP. Tais estudantes foram contemplados 
por boas universidades em todo o país. A implantação em pequena escala desta 
ideia já apresentou bons resultados locais, com a sua maior divulgação os resulta-
dos obtidos seriam ainda melhores, auxiliando diversas pessoas em seus estudos e 
pesquisas, a ideia sem finalidade lucrativa, é baseada livremente no Cubo de Rubik.

Palavras-chave: Comunicação. Língua. Literatura. Conhecimento. Saber.
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 1Das ruas a História - dicionário de ruas de Peruíbe

Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Kauanny Donzalish de Oliveira
Gabriel Correia Santos

Orientador(a) - Juanita Trigo Nasser
Coorientador(a) - Evelise Moaes

Etec de Peruíbe - Peruíbe

O Dicionário de Ruas de Peruíbe é o produto final do Projeto desenvolvido de forma 
interdisciplinar entre Geografia e História do Ensino Técnico em Administração in-
tegrado ao Ensino Médio. Reúne a história das diversas ruas de Peruíbe e a justifica-
tiva pela escolha do nome, legislação de denominação, localização e curiosidades. 
Tem relevância sóciocultural para o município, uma vez que expõe a história das 
ruas de Peruíbe, desde a origem de seu nome, passando pelas mudanças ocorridas 
ao longo do tempo e traz algumas informações que envolvem a cidade, relacio-
nando a geografia com a história do município. O principal objetivo foi registrar 
um pouco da história de 40 ruas que, ao longo de apenas um bimestre, foram alvo 
de pesquisa dos alunos ingressantes. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e 
pesquisas de campo; foram entrevistados vereadores que denominaram algumas 
ruas e também parentes e amigos de personalidades que receberam seus nomes 
nos logradouros estudados. Também foi promovida uma roda de conversa com a 
historiadora da cidade, Fátima Cristina Pires, que possibilitou uma melhor compre-
ensão da importância de se estudar as ruas para conhecer o desenvolvimento no 
aspecto geográfico e histórico do município. Após o término da pesquisa, o dicioná-
rio foi dividido em quatro partes: a primeira reúne as ruas que homenageiam pes-
soas relacionadas à emancipação da cidade de Peruíbe; a segunda é composta por 
personalidades relacionadas à religião; a terceira homenageia personalidades his-
tóricas do Brasil e a última de homenagens diversas. Os resultados foram apresen-
tados na III Semana Paulo Freire da Etec de Peruíbe em maio de 2016. O Dicionário  
de Ruas atraiu diversas pessoas da comunidade, que motivaram os alunos a dar  
sequência a esse projeto, a fim de ampliar esses registros. Conheça Peruíbe por meio 

deste trabalho: Das Ruas à História.

Palavras-chave: Dicionário. Ruas. Geografia. História. Peruíbe.
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Etec Matão em Cores - os 30 anos da escola
Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Bianca de Judes Gouveia
Lincoln da Silva Jacinto

Olívia Cristina da Silva Dias

Orientador(a) - Rosana Karin Gonçalves Vitucci
Prof(a). Revisor(a) - Márcia Aparecida Rodrigues Silva

Etec Sylvio de Mattos Carvalho - Matão

No ano de 2016, a Etec Sylvio de Mattos Carvalho,  em Matão, completa 30 anos 
de atuação no ensino público profissional e por isso, nosso trabalho iniciou-se em 
2015, numa aula de Artes para a primeira série do Ensino Técnico Integrado ao 
Médio. Ao apresentar-nos um movimento artístico conhecido como Pop Art, que 
se desenvolveu na década de 1950 nos Estados Unidos e na Inglaterra como uma 
reação ao expressionismo abstrato, nossa Professora orientou-nos na execução de 
uma atividade prática em folha sulfite que, inspirada nesta data comemorativa – o 
Jubileu de Pérola, pudesse referenciar tal movimento. A escolha se deu por meio 
da apresentação de artistas deste período, no qual optamos pelas cores vibrantes e 
traços bem demarcados de um artista plástico brasileiro: Romero Britto. Enquanto 
estávamos na preparação da atividade e, ao perceber que tais propostas estavam 
ganhando dimensões estéticas positivas, sugerimos que as imagens formuladas 
fossem passadas para uma tela que, no ano seguinte, iriam compor parte dos 
eventos comemorativos do aniversário da Escola na montagem de uma exposição.  
A ideia foi aceita pela docente e equipe escolar e, com isso, planejamos tal ação. 
Tudo se deu por meio da organização entre alunos participantes e a professora; 
pudemos aproveitar para a pintura das telas o intervalo das aulas nos períodos 
da manhã e tarde. Cada aluno pôde apresentar sua ideia e após adequações de 
traços e cores, transpor o desenho para a tela, este, referente à escola no seu 
aniversário. Este trabalho é uma homenagem à nossa Unidade de Ensino na come-
moração de seu aniversário, bem como uma maneira de proporcionar integração 
entre os alunos. Para finalizá-lo, uma Exposição comemorativa será preparada em 
alguns espaços de nossa cidade: a própria Unidade Escolar, a Câmara Municipal e 

a Casa da Cultura.

Palavras-chave: Arte. Pintura. Aniversário. Exposição. Integração.

 



feteps • 2016 13

Ei
xo

 Te
cn

ol
óg

ico
 1Filhos de Império Celeste - imigração Chinesa

Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Eduardo Gondim Salvador
Livia Maria Lopes

José Breno de Sousa Feitosa

Orientador(a) - Paulo Henrique Máximo
Prof(a). Revisor(a) - Karla V. N. Fulem

Etec Deputado Salim Sedeh - Leme

Projeto Filhos do Império Celeste: Imigração Chinesa na Construção da Nossa Gente 
teve como principais objetivos mapear a imigração chinesa, sua influência cultural 
e os conflitos decorrentes do estabelecimento na cidade de Leme. Essa presença 
nas relações de trabalho e concorrência por nichos de mercados muitas vezes trou-
xe às relações pessoais antigos preconceitos adormecidos, mas presentes, enrai-
zados e prontos a reagir a qualquer tipo de mudança que afeta o conforto dos já 
estabelecidos no local. Algo como: “Os chineses comem carne de cachorro e fazem 
os recheios dos salgados com essa iguaria”. É isso ou aquilo! Apesar dessa carga de 
ignorância, o espaço do comércio em nossa cidade se transformou com casas de 
alimentação e lojas de produtos de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) de 
proprietários chineses. Através de leitura bibliográfica e pesquisa de campo através 
de entrevistas, foram mapeados os estabelecimentos de proprietários chineses e 
os restaurantes de comida oriental. Os resultados apresentados mostram as difi-
culdades dos chineses com a língua portuguesa, a aceitação da culinária oriental 
e os conflitos ocasionados pela disputa por nichos de mercados. Mesmo margina-
lizados, os chineses recriaram seus espaços com lembranças e saberes que trouxe-
ram de seu país de origem. Saberes reelaborados, adaptados aos novos valores de 
civilização da pátria que adotaram por curto tempo ou para toda a vida. Criaram 
novas formas de ver a realidade, se adaptando aos sabores, costumes e tradições 
da comunidade local. Mas também contribuem intensamente com a sua cultura 
para transformar a cultura do hospedeiro, dando novos sabores à culinária, legando 
costumes que passaram despercebidos devido à incorporação deste ou daquela 

característica cultural.

Palavras-chave: Globalização. Imigração . Chinesa. Conflito. Cultura.



Ei
xo

 Te
cn

ol
óg

ico
 1

feteps • 201614

Furniture - easy sleep pet com designer inovador
Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Zilá Conceição Gianini

Orientador(a) - Marcelo Fernandes Squilante
Coorientador(a) - Antônio Henrique Vitolano

Prof(a). Revisor(a) - Maisa Santiago Peroni

Etec Doutor Júlio Cardoso - Franca

O Furniture - easy sleep pet, com design inovador, é destinado às pessoas que pro-
curam seu bem-estar, atendendo recomendações médicas para uma boa noite de 
sono e a convivência ideal com seus animais de estimação, principalmente cães e 
gatos. O protótipo, aprovado a partir de pesquisas de campos, comprova sua versa-
tilidade, que pode ser desenvolvida para solteiros e casais. Produzido com matéria 
prima reciclada, 100% nacional, o MDF, processado a partir de fibras de celulose 
de madeira de reflorestamento e com colchão de poliuretano (PU), é conhecido 
como plástico termorrígido. Com o projeto, espera-se atender, com qualidade, se-
gurança, higiene e conforto, os criadores e seus animais de estimação conseguem 
uma convivência tranquila e saudável na hora de dormir. Furniture - easy sleep pet, 
com design inovador, apresenta como proposta de valor o atendimento à deman-
da por um novo produto. Qualidade, resistência, praticidade, mobilidade, múltiplo 
uso, baixo custo, flexibilidade de produção atendem às necessidades e os desejos 
dos futuros consumidores. Desenvolvemos, alteramos e evoluímos nosso projeto 
através dos conceitos das ferramentas do Design Thinking e Economia Criativa, 
apresentadas pelos orientadores. O projeto é um produto focado na convivência e 
conveniência entre proprietários e seus animais no momento de dormir, ajudando 
no bem-estar, na melhora do humor e na redução do estresse. Unimos estas duas 
atividades prazerosas com harmonia, higiene, conforto e segurança através do de-

senvolvimento da Furniture - easy sleep pet com designer inovador.

Palavras-chave: Furniture. Design Trinking. Mobilidade. Reciclável. Qualidade.
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 1Inclutec - inclusão no vestibulinho

Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Karen Almeida Alves
Karolina Wesselka Lima

Carlos Roberto de Amorin Neres

Orientador(a) - Cíntia Maria de Araújo Pinho
Prof(a). Revisor(a) - Anderson Silva Vanin

Etec Professora Maria Cristina Medeiros - Ribeirão Pires

As escolas técnicas em geral proporcionam uma forma de melhorar os currículos 
dos adolescentes, além permitir uma visualização de como serão cobrados do mer-
cado de trabalho por isso, o processo seletivo denominado Vestibulinho possui 
uma alta concorrência, o que demanda um melhor desempenho perante os outros 
candidatos. No entanto, nos deparamos com uma triste realidade: cerca de 10% da 
população brasileira sofre de algum distúrbio que dificulta o aprendizado, dados 
do Portal Terra (2016). A dislexia também é um problema, pois afeta cerca de 7% 
das crianças, em sua maioria meninos; além destes problemas, temos vários alunos 
com deficiência de aprendizagem não diagnosticada, ou que estudam em esco-
las com pouca estrutura intelectual, no geral possuem dificuldades em interpretar 
questões, realizar cálculos, ou simplesmente não vivenciaram todos os conteúdos. 
Assim, nasceu a ideia de criar um trabalho inclusivo, que envolva a comunidade es-
colar da seguinte forma: os próprios alunos já estudantes da ETEC Prof. Maria Cristi-
na Medeiros, de forma voluntária, irão desenvolver vídeos animados e lúdicos com 
as resoluções comentadas das provas anteriores do processo seletivo Vestibulinho 
que serão inseridas num portal, o qual além desses vídeos, conterá informações 
sobre os conteúdos dos cursos e depoimentos de ex-alunos para chamar a atenção 
dos que pretendem entrar. Assim espera-se proporcionar um estudo lúdico aos in-
teressados em prestar a avaliação, facilitar a entrada de alunos com diferentes clas-
ses sociais, independente da demanda do curso. Por fim, espera-se que o projeto 
alcance os objetivos propostos, auxiliando a comunidade local com o material dis-
ponível de melhor qualidade, e que a probabilidade de sucesso destes o estudantes 

serem aprovados aumente significativamente.

Palavras-chave: Aprendizagem. Vestibulinho. Vídeos. Inclusão. Lúdico.
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Laboratório de linguagem literária
Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Paloma Felix Silva Nunes
Camila de Sousa Hermínio

Bruna Carlos Henrique da Silva

Orientador(a) - Aline Barbosa
Coorientador(a) - Aline Barbosa de Almeida

Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Santana de Parnaíba

Dentro do espaço escolar o ensino de literatura tem tomado diversas faces; entre 
elas, está o diálogo com outras artes, as quais enaltecem a literariedade do texto, 
lhe configurando, assim, seu estado de arte. A pesquisa visa analisar uma experiên-
cia de leitura literária em função da criação de um laboratório de linguagem, em 
que os objetos, Vidas secas (1938) de Graciliano Ramos e Claro Enigma (1951) de 
Carlos Drummond de Andrade, serão apreciados por meio de um diálogo entre cor-
po e voz. Tratamos, pois, de um estudo de recepção, mas uma que reclama o corpo 
do leitor como elo significativo na apropriação da obra, neste caso, a performance. 
Conforme nossas bases teóricas, a performance é sempre constitutiva da forma, é 
por isso que ela pode partir do texto, uma vez que este reintegra um conjunto de 
formas. Ela afeta a natureza daquilo que é conhecido, modifica o conhecimento 
e marca o leitor em uma perspectiva sensitiva. É por isso que se faz importante 
pensarmos em um espaço na escola que dê aberturas para a realização da leitura li-
terária por um viés performático, atrelando corpo e voz na recepção dos textos. Não 
podemos ser indiferentes que o leitor possui um corpo, o qual é peso sentido na ex-
periência de leitura: ele é o meio que materializa os sentidos que a palavra remete, 
aquilo que lhe é próprio, uma realidade vivida, em que promulga uma relação com 
o mundo. A voz, nesse sentido, é uma alteridade, porque articula a palavra do texto 
no sujeito. A pesquisa é de fundo bibliográfico, com abordagem qualitativa, já que 
iremos observar a relação subjetiva do sujeito social com o texto literário, a partir 

de estudiosos do assunto. 

Palavras-chave: Ensino. Literatura. Performance. Laboratório. Linguagem.
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 1Liga da Ciência

Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Carolina dos Santos Vieira
Emanuelle dos Santos Silva

Livia Nilson Parada

Orientador(a) - Roney Staianov Caum
Coorientador(a) - Regina Célia Ramalho

Prof(a). Revisor(a) - Carolina Hebling de Mattos de Milano

Etec de Monte Mor - Monte Mor

O método científico é muito relevante para a evolução da sociedade e do ser hu-
mano em si; tal prática utilizada no cotidiano escolar por jovens estudantes e pode 
ser determinante para que surjam novas descobertas, estímulo da criatividade e 
do desenvolvimento intelectual. Através da aplicação de atividades lúdicas inseri-
das em escolas, este conceito relaciona-se com jogos e com o ato de brincar, o que 
torna perceptível a visão voltada a esse modelo mais ampla e atraente. A Liga da 
Ciência, assim denominado o grupo do projeto, criado com o intuito de inserir prá-
ticas lúdicas como base única e exclusiva a ciência em ambiente escolar, gerou oito 
bonecos auxiliadores na inserção da mesma no Ensino Fundamental II (5ª série/6º 
ano a 8ª série/9º ano), no município de Monte Mor/SP. A metodologia aplicada, 
inicialmente, era fundamentada em pesquisas bibliográficas e com a realização de 
entrevistas propostas aos profissionais de cunho pedagógico, e pôde nos ajudar 
a obter resultados satisfatórios e relativos à proposta. Os bonecos confeccionados 
têm por objetivo despertar nas crianças um maior interesse pelo assunto. Contudo, 
os resultados são significativos, mostrando a eficácia desse método inserido em 

sala de aula como ferramenta de auxílio na introdução do método científico.

Palavras-chave: Método. Ciência. Ludicidade. Estudantes. Interesse.
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Livro lúdico para crianças com Síndrome de Down
Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Maria Isabel Monteiro Marcondes
Sara Andrade da Costa Guedes

Natanael Soares Gonçalves

Orientador(a) - Rogério Márcio Rodrigues Campos

Etec Professor Alfredo de Barros Santos - Guaratinguetá

O aprendizado dos portadores de Síndrome de Down é um dos primeiro passos 
para sua inclusão social, devendo ser diferenciado, respeitando suas especifi-
cidades. Desta forma, deve-se considerar a importância de meios que buscam a 
interatividade, o brincar, como método educativo, uma vez que estas são as prin-
cipais formas de despertar o interesse do portador da trissomia e de facilitar a sua 
compreensão. Entretanto, embora o livro didático seja o meio educativo mais po-
pular no Brasil, não há, no país, o desenvolvimento de um que venha a atender 
especialmente às necessidades deste público, fazendo com que os profissionais 
tenham de criar formas alternativas para atendê-los. Portanto, o projeto objetiva 
a aplicação dos recursos e conhecimentos sobre a Comunicação Visual - uma vez 
que seus elementos exercem grande influência no processo educativo - para o de-
senvolvimento de um livro lúdico que auxilie a aprendizagem de conceitos básicos 
necessários às crianças portadoras da síndrome. Para tanto, a metodologia utilizada 
consistiu em, primeiramente, a realização de estudos divididos em duas vertentes: 
a síndrome, suas dificuldades e características; e estudos específicos sobre os ele-
mentos que constituem a produção gráfica e sua adequação ao público e objetivos 
do projeto para que, em seguida, fosse iniciado o processo de desenvolvimento 
prático, seguindo não somente os conhecimentos adquiridos através das pesqui-
sas mencionadas, como também a orientação de um profissional especializado 
em psicopedagogia e que atua diretamente com a aprendizagem de portadores 
da Síndrome de Down assim possibilitando o melhor desempenho das crianças, 
inicialmente em suas atividades didáticas e, consequentemente, em seus afazeres 

e cotidiano de forma geral.

Palavras-chave: Síndrome Down. Aprendizagem. Lúdico. Inclusão. Comunicação.
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 1Museu virtual de Araçatuba

Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Matheus Augusto Dias Viana
Gabriel Megia Torelo Ferreira

Orientador(a) - Francisco Augusto Alves Lopes
Prof(a). Revisor(a) - Élida Carvalho Castilho

 
Etec de Araçatuba - Araçatuba

O ritmo da cidade do interior e da alta noroeste está evoluindo como nos grandes 
centros; a turbulenta rotina inibe a grande parte da população de visitar e conhecer 
a história da sua cidade e as origens do seu povo em um museu tradicional, esta-
belecido em um local físico. Por este motivo, poucas pessoas conseguem deslocar-
-se ao museu. O projeto propõe a elaboração de uma página web com imagens e 
fatos históricos cadastrados para que qualquer pessoa tenha acesso onde estiver e 
visualizar as particularidades da cidade de Araçatuba como praças, ruas, e outros lo-
cais importantes no seu desenvolvimento. Resgatando a memória social e cultural 
do município para fortalecer valores e exercer a cidadania Devido a modernização, 
crescimento demográfico e cultural, a população de Araçatuba acabou perdendo 
alguns pontos de referência importantes durante sua trajetória. Preservar a memó-
ria de sua origem traz a base de sua sociedade reforçando tradições e costumes. 
Aliar o progresso com a preservação da história é um grande desafio que pode ser 
realizado, deixando assim um arquivo de fácil acesso para que as novas gerações 
conheçam seu passado e possam projetar o futuro. Com este acervo, podemos nor-
tear as mudanças necessárias, sem descaracterizar totalmente sua tradição, aliando 
costumes com a modernidade e inovações agregando valores para a população da 
cidade. Utilizando os conhecimentos oferecidos no curso de informática, o projeto 
insere as linguagens de programação para websites como HTML, CSS, PHP, e banco 

de dados MySQL para estruturar a página do site e acesso ao acervo virtual.

Palavras-chave: Memória. Resgate. Preservação. Museu Virtual. Cultura.
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Práticas de incentivo a leitura e ao letramento
Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

João Maurício Marcelino de Souza
Luzia Vitoria Carreira da Silva

Vinicius Sônego Grechi

Orientador(a) - Viviane Barbosa Rasga Aires

Etec de Itanhaém - Itanhaém

Propiciar momentos de reflexão a respeito de práticas de incentivo à leitura e ao le-
tramento. Eis o coração do projeto. O projeto tem como público-alvo os alunos dos 
cursos integrados ao Ensino Médio, o corpo docente, a equipe gestora, os funcioná-
rios e a colaboração dos pais e responsáveis. Criou-se então o mês do escritor. Cada 
classe ficou responsável por apresentar ações diversas que promovessem a leitura 
do escritor por eles escolhidos. Teatro, música, dança, instalações, leituras dramáti-
cas foram alguns exemplos dos recursos didáticos escolhidos. O projeto teve como 
objetivo ampliar em trinta por cento o número de leitores da unidade de ensino 
visando não apenas à quantidade, mas a qualidade das leituras realizadas, além de 
estimular o uso da biblioteca, de outros espaços da escola, fomentar o trabalho em 
equipe, a participação da comunidade escolar. Como ferramenta avaliativa do pro-
jeto, foi proposto um concurso para eleger a classe que melhor representou seu es-
critor e que melhor fomentou a leitura aos envolvidos. Ao final da apuração, foram 
divulgados os resultados; a classe vencedora refez uma das instalações a respeito 
do escritor escolhido, cantaram a música de composição própria denominada “Pais 
e filhos, respeito, amor e cuidados”. Tiveram como premiação uma sessão de cinema 

dentro da escola com filme escolhido por eles e certificado de honra ao mérito.

Palavras-chave: Leitura. Letramento. Concurso. Comunidade. Escritor.
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 1Sobrecontos

Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Mayara Fernandes Duarte Coelho
Aline Cavalcante de Jesus

Orientador(a) - Aline Sgarlata

Etec de Carapicuíba - Carapicuíba

O folclore e os contos de fadas são milenares e ao longo dos anos foram contados 
e recontados de geração em geração, com uma série de alterações e adaptações 
aos novos tempos e às novas mídias. As narrativas têm o poder de alcançar crian-
ças e adultos e interagir com eles de inúmeras maneiras. O objetivo deste estudo 
é resgatar a importância do folclore e dos contos de fadas, nacionais e internacio-
nais, pesquisar e selecionar histórias para recontá-las o mais próximo possível de 
sua versão original para, então, reproduzi-las sob a forma de animações, vídeos, 
ilustrações, fotografias ou textos informativos e narrativos, disponibilizando esse 
material gratuitamente em uma plataforma digital própria, criada e desenvolvi-
da pela Sobrecontos, denominada Em Pixel. Após aplicação de pesquisa de cam-
po, constatou-se que 94% dos entrevistados considera que o folclore brasileiro 
é desvalorizado; por esse motivo, o primeiro produto gerado no projeto é uma 
animação, criada com intuito de apresentar um personagem já muito conhecido 
no universo imaginário nacional, o Saci-Pererê. Como resultados desse trabalho, 
ao longo de doze meses, foi realizado levantamento de dados de contos, len-
das e narrativas, desenvolvida a plataforma digital, produzida uma animação e 
gerada uma grande quantidade de material sobre cultura e entretenimento que 

vem alimentando, constantemente, a Em Pixel.

Palavras-chave: Folclore. Contos de Fadas. Cultura. Mídia. Arte.



GESTÃO E CIÊNCIAS ECONÔMICAS: 
projetos sobre administração, contabilidade, logística,  

secretariado, ecologia, álgebra, matemática analítica, matemática 
aplicada, geometria, probabilidade e estatística, economia,  

política, serviço social, economia doméstica, transportes e outros.
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 2Alinhamento ao perfil funcional

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Guilherme Augusto da Silva Soares
Jackson Pereira da Silva

Vitor Matheus Prisciliano

Orientador(a) - Robson Tadeu Buonarotti Ferreira
Prof(a). Revisor(a) - Luis Carlos Barbosa

Etec de Ibaté - Ibaté

O Presente projeto discorrerá a viabilidade de estudo para utilização de uma fer-
ramenta estruturada, com a possibilidade de diagnosticar a capacidade do fun-
cionário ativo da organização e se o mesmo está caminhando para que atinja a 
missão, visão e valores declarados pela organização, além de identificar se o funcio-
nário está apto ou não para a função que desempenha, incluindo ou excluindo-o 
como membro dessa dessa organização. A utilização dessa ferramenta destina-se 
a todas as organizações dispostas a adequar o perfil de seus funcionários às suas 
declarações institucionais, reavaliando quando necessário, qualquer momento e 
periodicamente, através de testes e estudos de casos propostos aos colaboradores, 
tornando-a um modelo de treinamento de capacitações empresariais e revolucio-
nando a gestão de pessoas. Os resultados obtidos por estes testes identificarão as 
áreas e os funcionários que estão necessitando de maior investimento em treina-
mento, garantindo assim o alinhamento do perfil funcional as declarações institu-
cionais. O objetivo é investigar a viabilidade de criação de uma consultoria focada 
na construção de valores nas empresas do município de Ibaté e como metodologia 
de trabalho, será utilizada, como modelagem do negócio, a ferramenta CANVAS. 
Obtivemos como resultado um mapa de negócios CANVAS no qual todos os blocos 
foram analisados e devidamente preenchidos, de forma que houvesse o equilíbrio 
entre os custos e as receitas do negócio para que fosse possível a geração de lucro.

Palavras-chave: Canvas. Rh. Treinamento. Consultoria. Avaliação.

 



feteps • 201624

Ei
xo

 Te
cn

ol
óg

ico
 2 Biblioteca inovadora

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Beatriz Grandchamp Maciel
Lizandra dos Santos Souza

Orientador(a) - Patrícia Carbonari Pantojo

Etec de São Sebastião - São Sebastião

O projeto tem como objetivo a reestruturação da biblioteca municipal de São Se-
bastião, tendo em vista seu atual estado de degradação. Serão realizadas modi-
ficações em seu layout, reformas, além da criação de projetos educacionais para 
atrair o público e movimentar a biblioteca. Propomos mudanças na biblioteca, a fim 
de despertar nas pessoas o gosto pela leitura, de forma inovadora. A metodologia 
aplicada foi através de pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo por meio de 
questionários de caráter quantitativo e qualitativo. Com o projeto Biblioteca Ino-
vadora concluímos que existe uma necessidade de reforma no prédio, atualização 
no acervo, pois o mesmo encontra-se em estado de degradação. Através do de-
senvolvimento do projeto, será possível resgatar um patrimônio público e torná-lo 
conhecido por todos. A Biblioteca Inovadora trará a todos os leitores conforto, aces-
sibilidade, aconchego e acima de tudo o conhecimento pleno, seja ele adquirido 
através dos livros ou de palestras que serão ministradas periodicamente. Tudo isso 
para a contribuição do desenvolvimento pessoal/profissional, físico/psicológico e 
social das pessoas. A nova rotina da biblioteca contará com concursos, sarais e pro-
jetos conveniados com as escolas municipais para incentivar jovens e adolescentes 
como futuros indivíduos adultos a resgatarem e preservarem a cultura local para 
que a identidade caiçara não morra na cidade de São Sebastião, pois este projeto 

estará ligado diretamente ao resgate cultural.

Palavras-chave: Inovação. Leitura. Resgate cultural. Biblioteca.
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 2Contabilidade como auxílio às feiras livres

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Kamila Alves Barroso
Sulamita Vieira Moreira

Orientador(a) - Heidi Alves Dores

Etec Professora Maria Cristina Medeiros - Ribeirão Pires

Percebendo o desenvolvimento da Contabilidade e sua aquisição nos variados 
setores da economia, é de interesse deste trabalho tratar de seus setores caren-
tes, como o mercado informal. Este trabalho apresentará os diversos problemas 
enfrentados pelos feirantes da região de Ribeirão Pires, inserindo a Contabilidade 
como solução de tais dificuldades. A feira passa por vários problemas, e a inserção 
no mercado formal também é muito complicada. Fazendo uso dos artifícios que 
a Contabilidade fornece, este trabalho tem como objetivo geral, por meio de da-
dos, estudar, avaliar e determinar quais são os problemas de gestão, financeiros 
e legislativos enfrentados pelos feirantes da região e, como objetivo específico, 
apresentar a Contabilidade como um dos caminhos a serem seguidos na busca da 
solução desses problemas. Os dados apresentados neste trabalho foram aponta-
dos com base em pesquisas feitas pelos estudantes, tanto bibliográficas, quanto de 
campo – esta última sendo dividida em quatro partes: prefeitura da cidade, pessoa 
jurídica, pessoa física e feirantes, a pública base do trabalho. No fim deste trabalho, 
conclui-se que é preciso estimular o pequeno empreendedor. A consequência será 
certa: aos poucos, os empreendedores informais sentirão a necessidade de forma-
lizar-se. Desta forma, poderão fazer uso das amplas e inúmeras ferramentas que a 

Contabilidade oferece.

Palavras-chave: Contabilidade. Pesquisas. Informal. Feirantes. Soluções.
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 2 Contabrincando

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Alex Afonso de Barros Silva
Lucas Araujo Proença

Orientador(a) - Reginaldo Marcos Martins
Coorientador(a) - Cleiton Samuel Fernandes

Etec de Piedade - Piedade

O projeto Contabrincando tem como objetivo geral a elaboração e aplicação de 
um jogo de tabuleiro, para a construção e estruturação de conceitos de processos 
operacionais de contabilidade básica, tendo como relação mais específica os lança-
mentos e entendimento dos relatórios contábeis como o balanço patrimonial (BP) 
e demonstrativo de resultados de exercícios (DRE) que, através de um instrumento 
de simples formato, com ações ágeis, buscando o divertimento e a interativida-
de dos jogadores - considerados administradores da simulação - são colocados à 
frente de inúmeras situações de análises e de decisões contábeis e administrativas 
ao transcorrer da ação do jogo, que está constituído de um tabuleiro com casas 
em diferentes cores, cartas multicoloridas com situações contábeis que serão si-
muladas, botões de posicionamento no tabuleiro, dados, e material de apoio ao 
jogador. Através da participação de duas ou mais pessoas por meio deste instru-
mento, espera-se que os participantes, ao decorrer e ao final da experiência, obte-
nham conhecimentos técnicos, de forma didática e lúdica sobre as realizações de 
lançamentos contábeis e entendam a construção de relatórios, interpretando-os 
e desenvolvendo uma visão clara e objetiva sobre a importância destes subsídios, 
como fonte de informações sobre gestão empresarial na tomada de decisões para 

o sucesso das organizações.

Palavras-chave: Contabilidade. Jogo. Decisões. Gestão. Organizações.
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 2Controle de ativos imobilizados

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Fábio Spadotto Tomaz
Felipe da Silva Teixeira

Rafaél de Aguiar Marques

Orientador(a) - Luciana Cristina Leite
Coorientador(a) - Donato Dario Pina

Prof(a). Revisor(a) - Marina João Bernardes de Oliveira

Etec Antonio Devisate - Marília

A gestão patrimonial surgiu na década de 80, com o intuito de organizar os bens 
patrimoniais das empresas. Com o crescimento das organizações, aumentou tam-
bém a complexidade de seus patrimônios e, assim, a necessidade de controlar seus 
bens. Deste então, a gestão patrimonial surgiu para manter o controle dos ativos da 
empresa, possibilitando que a mesma tenha condições de organizar, avaliar, con-
trolar e descartar esses bens, possibilitando tomar decisões de maior assertividade. 
No entanto, a Etec Antonio Devisate, sendo uma entidade pública que possui bens 
de valor e durabilidade consideráveis, não possui um sistema e recursos para con-
trolar seus ativos imobilizados, dificultando o acesso às informações. Atualmente, o 
controle patrimonial é realizado através da contagem simples (acurácia) dos itens, 
registrando-se as informações em planilhas básicas de controle. Essa atividade aca-
ba gerando um uso de tempo desnecessário no resgate de um determinado bem, o 
que poderia ser minimizado se houvesse um controle mais detalhado e organizado, 
utilizando-se recursos tecnológicos simples, de fácil acesso e sem necessidade de 
atualizações automáticas como softwares. Sendo assim, mediante o exposto, a pro-
posta de estudo em questão foca no controle patrimonial da Etec Antonio Devisate, 
tendo como objetivo geral o desenvolvimento de uma ferramenta com aplicativos 
informatizados contendo informações descritivas dos bens patrimoniais em fácil 
análise e acessibilidade de controle. Para tanto, os objetivos específicos serão com-
preender as atividades inerentes ao controle patrimonial, verificar as necessidades 
concretas de acesso, permitir o controle dos ativos imobilizados e possibilitar a 
melhoria contínua dos registros à rápida localização dos bens. Como metodologia, 
foram utilizados a pesquisa bibliográfica, o estudo de campo, a elaboração do Mo-
delo Canvas de Negócios para melhoria de processos e a aplicação de ferramentas 

tecnológicas na elaboração da ferramenta para controle patrimonial.

Palavras-chave: Patrimônio. Controle Ativos. Modelo Canvas. 
Aplicativos.Organização.
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 2 Jogo educativo para reeducação alimentar familiar

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Larissa Pereira da Silva
Juliana Aparecida Bento Rodrigues

Camila dos Santos Bernardes

Orientador(a) - Giovana de Aguiar Rizzo
Coorientador(a) - Cecília Montanhez Bertaglia
Prof(a). Revisor(a) - Cristiano Augusto Oliveira

Etec Rosa Perrone Scavone - Itatiba

O presente trabalho parte do contexto de que a falta de tempo acarreta às pessoas 
maus hábitos alimentares, ocasionando aumento significativo de doenças, como: 
obesidade; colesterol; gastrite; diabetes e hipertensão. A falta de planejamento 
e do gerenciamento inadequado de alimentos acarreta em média uma perda de 
20% dos alimentos adquiridos na semana pela família. O objetivo é desenvolver 
um jogo didático com o propósito de: promover mudança de hábitos alimentares 
e alimentação saudável; orientar sobre a alimentação familiar estimulando a auto-
nomia individual e familiar na escolha de alimentos saudáveis; aplicar propostas de 
redução de desperdício e reaproveitamento de alimentos. Como metodologia, a 
pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo para aquisição de informações para o 
desenvolvimento do tabuleiro e das cartas que instigam o cognitivo da criança, do 
adolescente e do adulto de maneira divertida e consciente. Os resultados espera-
dos são: a reflexão e a conscientização sobre a importância de hábitos alimentares 
saudáveis; a promoção de ações de reaproveitamento de alimentos e a prevenção 
de doenças crônicas não transmissíveis, bem como, o desenvolvimento cognitivo 
e intelectual dos participantes do jogo, por meio de atividade lúdica. Portanto, 
conclui-se que o lúdico promove ações interdisciplinares e mudança de compor-
tamento de hábitos alimentares saudáveis a médio e longo prazo, minimizando as 

doenças crônicas em crianças.

Palavras-chave: Administração. Planejamento. Gestão. Jogos Didáticos.  
Alimentação.
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 2D&D Make - delineador e demaquilante

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Letícia Ribeiro de Camargo
Noemi de Souza Carvalho

Larissa Portela de Seles

Orientador(a) - Fernando Malva
Coorientador(a) - Jeferson Roberto de Lima

Etec Zona Leste - São Paulo

Pensando em facilitar o cotidiano do público que passa horas em frente ao espelho 
com o delineador, em busca de um traçado reto e firme, o que geralmente resulta 
em um traço maculado, desenvolvemos um método para agilizar esse processo, 
o D&D Make, que foi criado a partir da junção de dois produtos químicos, em que 
uma das extremidades possui o delineador e na outra o demaquilante. Com uma 
fácil aplicação e remoção, atrelado a seu baixo custo que, devido a ser retornável, 
possibilita a troca apenas de refis e faz ressaltar o lado artístico de cada individuo. 
O mesmo foi fundamentado teoricamente por meio de referências bibliográficas 
na área do marketing juntamente com a pesquisa de campo para a identificação 
da demanda de mercado e do cliente-alvo. Esse aprofundamento e sintetização 
de resultados foi por intermédio de trabalhos acadêmicos como apresentações de 
seminários, feira tecnológica e trabalho escrito. O resultado foi a praticidade e a 
economia de tempo aliado ao prazer de maquiar-se apresentado pelos clientes que 
viram e experimentaram os resultados do produto. Diante da demanda de mercado 
a proposta do D&D Make é apresentar uma alternativa pratica e com custo baixo, 
atendendo a todos os requisitos mercadológicos para o lançamento de um produto 

inovador e com boa viabilidade econômica.

Palavras-chave: Demaquilante. Delineador. Praticidade. Economia. Marketing.
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Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Edilaine Gomes dos Santos
Letícia Pontes Ribeiro
Gisele França da Silva

Orientador(a) - Alexandra Villanova Ramalho

Etec de Cubatão - Cubatão

Modernizar a vida aderindo às novas tecnologias também tem seu preço. Com a 
eterna busca de se padronizar nesse aspecto, deixando para trás todos aparelhos 
antiquados, pode-se gerar o lixo eletrônico. Caracterizado por sua complexidade 
pós-consumo, tende a ser inimigo da natureza se descartado indevidamente e 
também dos seres humanos. A palavra-chave é conscientizar para que haja a lo-
gística perfeita, desde a sua aquisição até o final de sua vida útil. Passando desde a 
economia, o impacto ao meio ambiente até as proporções de coisas positivas reti-
radas desse material na prática do cotidiano. Sendo um assunto pouco divulgado, 
mas com um percentual considerável tratado em locais específicos, há um grande 
problema em meio a isso, que é a falta de divulgação e conscientização da popu-
lação Metropolitana da Baixada Santista, que acarreta os descartes em locais ina-
propriados, causando problemas gravíssimos, não somente de impacto ambiental, 
mas também à saúde, propagando, assim, uma considerável montanha de dinheiro 
maltratado e jogado literalmente no lixo. A partir dessa ideia, espera-se, ao final, 
conscientizar a população local sobre o quanto se faz prejudicial o descarte indevi-
do do lixo eletrônico e que, além disso, é possível reverter esta ação em benefícios 

financeiros para quem o faz.

Palavras-chave: Conscientização. Economia. Meio Ambiente.  
Divulgação. Lixo Eletrônico.
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Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Benedito Neves Corrêa Junior
Danilo José Rocco

Cleviton Santos de Lima

Orientador(a) - João Carlos Missorino
Prof(a). Revisor(a) - Cassia Tiemi Nagasawa Ebisui

Etec Professora Anna de Oliveira Ferraz - Araraquara

A garrafa PET consiste em uma embalagem que acarreta elevados impactos am-
bientais, quando lançadas diretamente na natureza, devido à alta durabilidade do 
plástico. Este projeto visa ao reaproveitamento deste recurso para gerar um novo 
produto. Neste contexto, objetiva-se desenvolver um equipamento que transforma 
a garrafas PET em fio, assim como adaptar cortador de grama utilizando o fio con-
feccionado a partir da garrafa PET. Para isso, realizou-se uma pesquisa sobre a temá-
tica, reunião com os alunos para planejamento, implementação e cronograma do 
projeto. Para a montagem do filetador manual da garrafa PET, foram utilizados re-
talhos de madeiras, um dispositivo de corte, cola quente, parafusos e garrafas PET; 
em seguida realizou-se a confecção do fio (corte da garrafa, montagem pré corte 
e movimento rotativo da garrafa). Por fim, a partir da criação e inovação desenvol-
veu-se a adaptação e substituição do fio de nylon do cortador de grama pelo fio de 
garrafa PET. Obteve-se, com o desenvolvimento do equipamento que transforma a 
garrafa PET em fio, com as seguintes características: 4m de comprimento - 16,5 Kg 
de resistência – 0,5 cm de espessura). Por fim, adaptou-se e substituiu-se o fio de 
nylon pelo fio de garrafa Pet no cortador de grama, com a montagem da bobina 
através do fio da garrafa PET. Os testes com a roçadeira de grama, substituindo o fio 
de nylon pelo fio da garrafa PET, produzido pelo dispositivo automatizado teve re-
sultados positivos. Vários esforços têm sido projetados para agredir cada vez menos 
o meio ambiente. O descarte correto e consciente do lixo é um hábito que deve ser 
praticado, assim como ideias criativas, inovadoras e sustentáveis para o reaprovei-
tamento destes materiais e consequente fonte de renda para a sociedade. Desta 
forma a solução de problemas relacionados às demandas ambientais, econômicas 

e sociais contribuirão para melhoria das condições de vida da população.

Palavras-chave: Meio Ambiente. Sustentabilidade. Geração de Renda. Reciclagem. 
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Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Michele Pinheiro Lima Santos
Fátima Aparecida Manieso dos Santos

Layra Eduarda Oliveira da Silva

Orientador(a) - Dênio Dias Arrais
Prof(a). Revisor(a) - Stella Karina Wiziack

 
Etec Coronel Raphael Brandão - Barretos

O presente Projeto (Empregabilidade ETEC) pretende desenvolver e aplicar um pro-
grama de capacitação e treinamento para preparar os alunos dos cursos Técnicos 
e Ensino Técnico integrado ao Médio,  da ETEC Cel Raphael Brandão, para inserção 
e ou recolocação no mercado de trabalho, procurando, neste sentido, desenvol-
ver a empregabilidade dos alunos/capacitados, despertar o CHA (Conhecimento, 
Habilidades e Atitudes) de Competências e orientar para o primeiro emprego e 
aprimoramento profissional. Por meio de assessoria individualizada em Recursos 
Humanos (Gestão de Pessoas), os procedimentos foram adotados pelos alunos do 
Curso Técnico em Administração para seus colegas de turmas e de outros cursos da 
Unidade. Serão abordados os seguintes temas no treinamento: Orientação sobre 
elaboração de Currículo Vitae, qual a postura indicada a ser adotada em entrevis-
tas, marketing pessoal, networking, o uso das redes sociais profissionais, coaching, 
plano de carreira e noções básicas de empreendedorismo. As capacitações para os 
alunos interessados serão realizadas aos sábados em dois períodos com recursos 
áudiovisuais e práticos. Este projeto se justifica em razão da alta taxa de desem-
prego de 10,2% (IBGE - dados de abril de 2016); o projeto busca orientar e preparar 
os capacitados para inserção em novas oportunidades de trabalho. A metodologia 
adotada no Projeto consiste em pesquisa bibliográfica e exploratória, com aplica-

ção de ações individualizadas para capacitar os alunos abordados.

Palavras-chave: Empregabilidade. Gestão de Pessoas. Recursos Humanos.  
Capacitação. Recolocação.
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 Estratégias de Marketing no salão de beleza
Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Karine Trujilho

Orientador(a) - Leandro Rodrigues da Silva

Etec Lauro Gomes - São Bernardo do Campo

O mercado de beleza tem crescido e movimentado, no Brasil, cerca de R$ 30 bilhões 
por ano e aberto cerca de sete mil salões de beleza por ano, mas apenas trezentos 
continuam abertos até completarem um ano. Por esse motivo, fica cada vez mais 
importante que os profissionais da área da beleza saibam como mostrar seus servi-
ços e sua marca. Hoje esse profissional conclui um curso profissionalizante apenas 
com conhecimento básico de cabeleireiro, sem ter uma noção de administração e 
marketing, entrando num mercado competitivo. Este trabalho tem como objeti-
vo geral identificar e mostrar a importância dessas estratégias de marketing para 
salões, podendo, por meio de criação de procedimentos relativamente simples, 
contribuir para aumentar e fidelizar a clientela desses estabelecimentos e, como 
consequência, permitir a sobrevivência e sustentabilidade. Como objetivos espe-
cíficos, este trabalho busca apresentar os benefícios de conhecer as estratégias 
de marketing para um salão; evidenciar as fases do marketing, apresentando sua 
efetividade nesses estabelecimentos e expor os resultados alcançados, colocando 
em prática cada estratégia. A metodologia utilizada consiste numa pesquisa biblio-
gráfica e análise de estudo de caso no Salão Fios de Ouro, onde as estratégias pes-
quisadas foram colocadas em prática. Os resultados do trabalho evidenciam que as 
estratégias implementadas foram extremamente importantes para a sobrevivência 
e sustentabilidade do salão, tanto nos serviços já existentes como também para os 
novos serviços prestados. Outros resultados importantes consistem no aumento de 
atendimentos diários que passou de três para cinco clientes por dia e, consequen-
temente no crescimento de 40% do faturamento mensal do salão pesquisado. A 
principal contribuição teórica deste trabalho constitui-se na identificação de estra-
tégias de marketing de fácil implementação para salões de beleza. A contribuição 
prática consiste na capacitação e fornecimento de resultados interessantes para um 

profissional da beleza alavancar seus resultados de gestão.

Palavras-chave: Marketing. Estratégia. Gestão Mercadológica. Salão de Beleza.
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Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Niel Antônio da Silva
Fábio André Rosa Junior

Fernanda Rodrigues Varjão

Orientador(a) - Renato Vicente de Paula
Coorientador(a) - Eli de Marchi Junior

Prof(a). Revisor(a) - Fábio Augusto dos Santos

Etec Professor Jadyr Salles - Porto Ferreira

Com a nova era tecnológica, fica cada vez mais difícil fazer com que os jovens se 
interessem por algum meio de estudo e que seja divertido e agradável para os 
mesmos. Por conta disso, o projeto de gamificação veio para inovar a maneira de 
estudar, trazendo às pessoas um jogo que as ajude na fixação dos conhecimen-
tos adquiridos e proporcionando-lhes algumas situações que poderão enfrentar 
ao longo de suas carreiras e até mesmo em suas vidas acadêmicas. O jogo será 
composto por questões que serão aplicadas no decorrer da partida, também será 
desenvolvida e apresentada uma estrutura semelhante a uma empresa, e avatares 
que poderão participar desse local como se fosse seu ambiente de trabalho, tor-
nando assim o jogo mais real e seja capaz de fazer com que os jogadores sintam-se 
com em uma empresa. O tempo será aproveitado com a realização de reuniões, 
pesquisas e sessões de brainstorming, aplicação e desenvolvimento de linguagem 
C++, diário de bordo, elaboração do protótipo, testes do jogo, correção através de 
feedback e lançamento do jogo em versão final, sendo assim possível atingir o ab-
jetivo proposto. Elaboramos também um cronograma para nossas reuniões para 
que possamos cumprir todas as nossas rotinas e funções no tempo estipulado. Será 
utilizado para a exposição do projeto um aparelho de TV tela plana de 32 conexão 
HDMI, notebook, fones de ouvido e um projetor. Para que tenhamos certeza de 
que nosso jogo cumpriu com sua função, será feita uma apresentação final para a 
comunidade escolar, assim teremos a certeza de que conseguimos fazer com que 
nosso público alvo sinta-se satisfeito e motivado a participar, entender e ser capaz 
de aprender com o jogo criado. Sempre nos dedicaremos para que seja possível 

quebrar o paradigma de que o processo de aprendizado não seja algo divertido.

Palavras-chave: Gamificação. Estratégia e Rh. Jogos em Rh . 
Rh e Educação. Tecnologia e Rh.
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Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Leandro dos Santos Dantas
Lucas Emanoel Rocha Philigret
Thalison Rodrigues Marcelino

Orientador(a) - Sonia Meire Lorena Soares Fonseca
Coorientador(a) - Rosemeire Grigoletto

Prof(a). Revisor(a) - Davi José de Freitas Lima

Etec Machado de Assis - Caçapava

Gestão de pessoas é a função da administração que gerencia o capital intelectu-
al e tudo o que envolve as pessoas dentro das organizações, buscando manter o 
equilíbrio e o bem-estar dos colaboradores e empresas, para que estes percebam 
benefícios, sejam eles financeiros, sociais ou mercadológicos. Hoje, no mundo glo-
balizado e miscigenado em que o gerenciamento do capital humano das organi-
zações lida com pessoas com vários anseios, de diferentes etnias, modos de agir 
e pensar, idades e gerações, o trabalho desse departamento é primordial para a 
perpetuidade das empresas. Partindo da premissa contemporânea da gestão de 
pessoas nas organizações e seus diversos prismas de atuação nas empresas, este 
trabalho abordou um dos grandes dilemas dessa área: o conflito de gerações. Esses 
conflitos são, em suma, problemas gerados pelos diferentes modos comportamen-
tais, ideológicos e filosóficos que fazem eclodir diferentes convicções entre as ge-
rações presentes no mercado de recursos humanos hoje, disponíveis ao mercado 
de trabalho. As gerações abordadas nesse estudo são: Baby Bommer (BB), Geração 
X, Geração Y e Geração Z, pois são as vertentes presentes no mercado atualmente, 
portanto, com maior representatividade para este trabalho. Com amplo referencial 
teórico para dar embasamento ao teor bibliográfico da pesquisa e o auxílio de um 
levantamento de dados por meio de uma pesquisa de campo, foram elencadas as 
expectativas de professores e alunos, visando diminuir os conflitos entre as gera-
ções já mencionadas na ETEC Machado de Assis, em Caçapava. Como resultado da 
análise das informações alçadas nesse estudo e o cruzamento das variáveis entre as 
diferentes características de cada grupo indagado, foi possível elaborar sugestões 
de melhorias no ambiente educacional que possibilitam a diminuição dos conflitos 
entre as gerações (BB, X, Y e Z) por meio de mudanças metodológicas, atitudinais e 

mudanças no layout das salas de aula.

Palavras-chave: Choque de Gerações. Geração X, Y, Z. Baby Bommer.  
Recinto Escolar.
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Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Alax Eduardo Rissati Urias
Natasha França de Olveira Antunes

Orientador(a) - Rodrigo Urias
Coorientador(a) - Rodrigo Rissati Urias

Prof(a). Revisor(a) - Abel de Paiva

Etec Laurindo Alves de Queiroz - Miguelópolis

O Projeto Gestão Responsável dos Recursos Hídricos - Reutilização da água da chu-
va nas dependências da escola agrícola, pretende promover o incentivo à pesquisa 
e aumentar o número de usuários global da unidade em 80% em relação ao ano de 
2014. Atualmente usamos para nosso consumo as águas de nascentes, lagos, rios e 
extrações de leitos subterrâneos. Com a poluição cada vez maior do ar, da terra, das 
nascentes, dos lagos, dos rios e dos oceanos, essas águas estão ficando contami-
nadas, exigindo uma enorme preocupação para a sua preservação, pois sem água 
a vida como conhecemos não tem como existir. De nossa parte, consumidores, o 
melhor que podemos fazer é economizar ao máximo, evitando que mais seja reti-
rada da natureza para o nosso consumo. Os principais objetivos do aproveitamento 
da água da chuva são: incentivar a população a fazer o aproveitamento correto da 
água da chuva; usar a água para irrigações nos jardins e lavagens de pisos exter-
nos. Assim, essa água retornara ao lençol freático, preservando o seu ciclo natural, 
reduzindo o consumo da água. Para fazer a captação da água da chuva podemos 
usar qualquer superfície que tenha como condensar o escoamento da água para 
uma vertente, como, por exemplo, os telhados das casa, lajes ou pátios construídos 
especialmente para esse fim, onde não terá trafego de pessoas, animais ou auto-
móveis. A reutilização da água da chuva nas dependências da unidade escolar está 
voltada para construção de uma consciência atrelada aos princípios da autosusten-
tabilidade. Precisamos desenvolver ações sustentáveis para minimizar problemas 
ambientais. O reaproveitamento da água da chuva é uma ação sustentável e pos-
sível de ser feita com um baixo custo, ou seja as atitudes devem levar em conta o 

desenvolvimento humano e crescimento econômico.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Água. Reaproveitamento de Água.  
Recursos Hidricos.
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Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

José Renato da Silva Brants Junior
Lucas Gustavo Teixeira Rosa

Thalita Aparecida Costa Nicoletti

Orientador(a) - Maini Barreira Gonçalves
Coorientador(a) - Igor Sala de Figueiredo

Etec de Mairinque - Mairinque

Atualmente vive-se em um cenário globalizado e caracterizado pelo elevado con-
sumo; isso provoca a redução do ciclo de vida dos produtos, gerando, como con-
sequência, o aumento de resíduos, principalmente de resíduos sólidos. Pensando 
na preservação do meio ambiente para as futuras gerações, torna-se fundamental 
a implantação de um Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, visando o 
desenvolvimento econômico de maneira sustentável. O objetivo deste trabalho é 
apresentar a importância e a viabilidade da implantação da coleta seletiva de resí-
duos sólidos urbanos no município de Mairinque – SP. As metodologias utilizadas 
foram: revisão bibliográfica incluindo a análise do Plano de Gestão de Resíduos 
Sólidos, realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – (IPT) e encomendado 
pela Prefeitura Municipal de Mairinque e da PNRS (Política Nacional de Resíduos 
Sólidos). Além disso, foram realizadas entrevistas e visitas técnicas com base nos 
fundamentos desenvolvidos durante o Curso de Especialização Pós-Técnico em Lo-
gística Reversa. Os resultados obtidos foram que, além de redução de custos com 
a coleta do lixo domiciliar e do envio de resíduos sólidos ao aterro sanitário, há 
alavancagem do desenvolvimento econômico, disseminação da educação ambien-
tal e também a inclusão social dos catadores informais por meio da organização 
de uma cooperativa. Acredita-se que as informações apresentadas serão de funda-
mental importância para auxiliar o gestor público na tomada de decisão e dissemi-

nar a cultura da destinação correta de resíduos sólidos na população local.

Palavras-chave: Resíduo Sólido. Sustentabilidade. Educação Ambiente.  
Desenvolvimento. Coleta Seletiva.
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Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Juliana dos Santos Teixiera
Lavinia Ferreira da Silva

Natalia Garcia

Orientador(a) - Silvio Reis

Etec Gildo Maríal Bezerra Brandão - São Paulo

O objetivo do presente trabalho é abordar, de uma forma clara e concisa, a visão dos 
processos logísticos de transplante de órgãos e transfusão de sangue, verificando 
a evolução ao longo da história e como foi aperfeiçoado no que diz respeito à efi-
cácia e quantidade de transplantes realizados, conscientização da população em 
relação aos procedimentos médicos, aceitação da família a doação de órgãos, baixo 
número de doação entre outros fatores. O trabalho faz uma análise exploratória dos 
processos logísticos como acondicionamento, movimentação e transporte de ór-
gãos, como também os processos de coleta, produção e armazenagem de sangue, 
identificando a importância vital do processo logístico no transplante de órgãos, 
apresentando também os materiais e equipamentos necessário, e, foram identifi-
cados possíveis custos dos processos. A metodologia empregada neste projeto foi a 
de pesquisa-ação, utilizando programas de doações no bairro de Perus, a qual está 
delimitada este tema; as informações para este estudo foram obtidas através de en-
trevistas semiestruturadas, aplicadas junto ao setor de supervisão do órgão gover-
namental e outros colaboradores envolvidos no processo, procurando identificar 
os elos e características pontuais, bem como gerenciamento semiestruturadas da 
cadeia logística estudada, foram utilizados também métodos de pesquisa através 
de artigos com fontes de pesquisas confiáveis. Ao final do trabalho, deve-se deixar 
claro que a logística é de extrema importância para essa área, pois está presente na 
maioria dos processos, integrando os ciclos de transplante de órgãos e transfusão 

de sangue desde o início do processo até uma vida ser salva.

Palavras-chave: Logística. Armazenagem. Transporte. Orgãos. Processo.
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Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Thalita de Oliveira
Samanta Stefany Souza Barbosa da Silva

Orientador(a) - Antonio Aparecido Paschoal
Coorientador(a) - Davi Kiyoshi Inoue

Etec Professor André Bogasian - Osasco

Este estudo tem por objetivo identificar impacto negativo ou positivo da tecnolo-
gia no comportamento humano, principalmente no ambiente de trabalho, cons-
tatando essa interferência na produtividade humana. Inicialmente a intenção foi 
pesquisar empregados e seus superiores nos próprios locais de trabalho, porém, 
devido à não receptividade das empresas contatadas, foi necessário mudar a meto-
dologia, optando-se por escolher dois campos de amostras, sendo um homogêneo 
(30 pesquisas realizadas com alunos da ETEC Professor André Bogasian, do perío-
do noturno recebendo orientações) e outro heterogêneo (pesquisas aleatórias e 
diretas realizadas por meio de questionário online). As pesquisas revelaram que, 
dos pesquisados que exercem atividade remunerada, 85% admitem o uso da tec-
nologia para fins não profissionais, dos quais 55% utilizam diariamente e desses, 
21% utilizam por mais de 2 horas; 54% dos pesquisados também admitiram que tal 
comportamento interfere no rendimento. Além desses, 73% dos pesquisados que 
não trabalham no período de aplicação dos questionários admitiram que usariam 
a internet no ambiente de trabalho para fins não produtivos e que isso os prejudi-
caria. Conclui-se então que o comportamento humano é afetado negativamente 
até mesmo no ambiente laboral. Logo, é necessário adotar políticas para inibição 
desse comportamento de forma que a tecnologia passe a ser usada adequadamen-
te. As medidas tomadas para esse fim devem começar pela limitação de horários 
para a livre utilização de aparelhos e da internet e quando houver seu uso fora dos 
horários pré-estabelecidos, punições devem acontecer, iniciando com uma simples 
advertência e em caso de reincidência, adoção de punições mais graves ou ainda 

um sistema de premiação a quem resistir a tal prática.

Palavras-chave: Produtividade. Trabalho e Tecnologia. Comportamento.
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 Marketing sensorial nas pequenas empresas
Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Laryana Lopes Victorino
Jhenifer Rayza da Silva Bernardo

Fernanda Barros Esteves

Orientador(a) - Abel José Mendes
Coorientador(a) - José Roberto Hobi
Prof(a). Revisor(a) - Eloíza Guerreiro

Etec Prefeito Braz Paschoalin - Jandira

Esta pesquisa trata da aplicação das técnicas de Marketing Sensorial, ou brandsen-
se, em pequenas empresas próximas à Unidade de Ensino, com foco em lojas que 
atendem ao público adolescente, entre 15 e 18 anos. Estas técnicas procuram atrair 
a atenção do jovem para os produtos e serviços oferecidos e fortalecer o vínculo 
deste com a empresa, mobilizando, para tanto, os sentidos do corpo: visão, audição, 
olfato, paladar e tato. Parte-se da premissa, já validada por especialistas como Mar-
tin Lindstrom, de que utilizar estratégias que envolvam dois ou mais sentidos do 
consumidor reforça a relação com o empreendimento e traz novas oportunidades 
de negócios. O trabalho objetiva pesquisar as técnicas já utilizadas pelos empreen-
dedores, ainda que de modo intuitivo; estudar o impacto dos canais sensoriais nas 
decisões de compra do cliente e propor o uso de novas estratégias que reforcem a 
adesão do consumidor à marca da empresa. A metodologia adotada inclui pesquisa 
bibliográfica, visitas às empresas para observação, uso de questionários para colher 
impressões dos clientes e um teste com adolescentes para avaliar o grau de asso-
ciação entre um estímulo sensorial e determinada marca ou produto. Constatou-se 
que mudanças no visual da empresa - vitrine, luz, organização do espaço, o uso 
de música ambiente adequada ao público, a adoção de aromatizadores, entre ou-
tros procedimentos, contribuem com a criação de uma identidade própria para o 
empreendimento na mente de seu público-alvo. E isso tem efeito positivo sobre 
os negócios e sobre o nível de conforto do cliente enquanto realiza suas compras.

Palavras-chave: Marketing. Brandsense. Canal Sensorial. Adesão à Marca. 
Negócios.
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 2Marketing social - importância nas organizações

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Tarsila Alves de Araujo
Mariane Letícia Bezerra

Ingrid Piovan Rocha

Orientador(a) - Adriana Aparecida Alves Martins de Freitas
Coorientador(a) - Leonardo Ribelato Lepre
Prof(a). Revisor(a) - Eliana Maria Trevisan

Etec Professor Adolpho Arruda Mello - Presidente Prudente

O presente projeto, Marketing Social – importância nas organizações visa a apre-
sentar trabalhos sociais desenvolvidos por algumas associações filantrópicas em 
parceria com empresas. Tem por objetivo demonstrar a importância do Marketing 
Social nas organizações com foco na sustentabilidade social e na economia criativa. 
O estudo tem por base a Constituição Federal de 1988 na busca do bem comum 
e a Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo 2020. 
Tem por finalidade, ainda, apresentar a importância do técnico em marketing nesse 
cenário, sua atuação na análise e desenvolvimento de ações que possibilitem dar 
maior visibilidade aos trabalhos sociais desenvolvidos. Por fim, visa abordar a Ges-
tão Estratégica dos Processos de Inovação Social, que trabalha com a importância 
do crescimento da sociedade de maneira mais justa e igualitária. O projeto será re-
alizado por meio de entrevistas, pesquisa bibliográfica com utilização dos métodos 
dedutivo, histórico e comparativo. Será adotado como referencial teórico de base 
a análise das ideias apresentadas por Philip Kotler em sua obra Marketing para as 
Organizações que não visam lucros, sustentando a ideia de que uma organização 
social deve incorporar um profissional que atenda às necessidades da organização, 
na busca de estratégias que correspondam ao objetivo geral traçado. O resultado 
esperado é expor, desenvolver e despertar o interesse das empresas na prática de 
ações voltadas à economia criativa, bem como para que inovem no âmbito social 

buscando o bem comum.

Palavras-chave: Marketing Social. Economia Criativa. Organizações.
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Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Fabio Luiz Alves da Silva Junior
Adrielly dos Santos Rodrigues
Laysa Santos Syrillo de Lima

Orientador(a) - Vagner Correa Netto
Coorientador(a) - Eduardo Soares da Hora

Prof(a). Revisor(a) - Letícia Regonatti dos Anjos

Etec Professor Ídio Zucchi - Bebedouro

O objetivo da organização da empresa é contribuir com a preservação do meio am-
biente e, ao mesmo tempo, possibilitar geração de renda com aproveitamento de 
flores, gramas, ervas, folhas, troncos, de árvores, galhos, raízes, sementes, pedras 
para produção de peças de decoração com baixo custo. Para favorecer a geração de 
renda, serão realizadas oficinas abertas à população para ensinar a fabricação das 
peças. Os produtos são desenvolvidos no laboratório de gestão com orientação do 
professor de Empreendedorismo e Inovação, num projeto multidisciplinar com a 
participação das disciplinas Biologia, Geografia, Química, Física, Português, Inglês, 
História e Artes. Esperamos, com essa atitude, contribuir com o meio ambiente, in-
centivando o uso de produtos naturais, diminuindo assim a poluição do solo, do ar e 
da atmosfera, bem como o impacto no aquecimento global gerado principalmente 
pela queimada. O descarte ou o não aproveitamento de galhos, troncos de árvores, 
pedras, raízes, é grande. Nossa grande contribuição é retirá-lo do meio ambiente, 
fazendo campanhas de conscientização para que a população não jogue em vias 
públicas, causando os entupimentos de bueiros e, consequentemente, inundações. 
Ao invés disso, transformaremos para a produção de objetos de arte para decorar 
residências. Nossos produtos por serem de fabricação barata, de baixo custo e de 
fácil manuseio sendo sua base a natureza, o que refletirá na diminuição de queima-

das e elevação de temperaturas.

Palavras-chave: Decoração. Geração de Renda. Meio Ambiente.  
Baixo Custo. Inovador.
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 2Peca - Programa de exclusão de contrato arquivado

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Carlos Eduardo Pais de Arruda
Rodrigo dos Santos Silva

Gabriel Tancik de Medeiros

Orientador(a) - Jonathan de Mattos

Etec de Cerquilho - Cerquilho

O PECA, ou Programa de Exclusão de Contrato Arquivado é uma ferramenta inova-
dora que tem por objetivo otimizar todo o processo de utilização de contrato entre 
partes, aplicado em uma academia real do município de Cerquilho, contribuindo 
com os aspectos de sustentabilidade, minimizando ou, até eliminando, a impres-
são de papéis e aumentando, ainda, a segurança das informações pela utilização 
do armazenamento em nuvem (cloudcomputer). Trata-se de um aplicativo através 
do qual o contrato é disponibilizado virtualmente ao cliente por meio de diversas 
ferramentas tecnológicas (smartphone, microcomputador ou tablet), por meio de 
que  haverá acesso a  todas as cláusulas do contrato, cadastro e assinatura digital 
para todos os efeitos legais. Além de melhorar a segurança no armazenamento de 
dados, promove também maior agilidade no relacionamento entre o cliente e a 
academia. O apoio para a fundamentação do projeto ocorrerá através da pesquisa 
bibliográfica em livros, revistas de sites que tratam sobre prestação de serviços, re-
lacionamento entre contratantes e contratadas e, ainda, sobre tecnologia da infor-
mação. O projeto desenvolve-se em forma de estudo de caso dentro da academia 
escolhida, além de pesquisas de campo em outras organizações. Espera-se, como 
conclusão, alcançar resultados satisfatórios na eliminação da impressão e arquiva-
mento de contratos em papel. Também, objetiva-se um significativo aumento da 
segurança no armazenamento de dados pelo uso de sistema em nuvem, contri-
buindo para a sustentabilidade e agilizando o processo burocrático resultando na 

satisfação dos clientes.

Palavras-chave: Contrato. Aplicativo. Sustentabilidade. Segurança. Agilidade.
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 2 Pesquisa de mercado - Arte pela arte

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Aline Tiemi Hayashi Fukunaga
Gabriela de Moraes Souza

Karine Rodrigues Xavier

Orientador(a) - Eloisa Lages Nunes
Coorientador(a) - Luana Aparecida Rubio Aracre

Etec Martin Luther King - São Paulo

A principal ideia do projeto foi a aplicação prática do componente curricular de 
pesquisa de mercado. Para tanto, o grupo buscou trabalhar, como tema, algo que 
fosse próximo da realidade dos alunos do Etim (Ensino Técnico Integrado ao Médio) 
que, durante três anos, verão componentes curriculares da Base Nacional Comum 
(BCN) e do eixo tecnológico da área técnica escolhida. Optaram por abordar as visi-
tas técnicas realizadas na unidade de ensino, que são uma das formas de evidenciar 
a prática de muitos componentes curriculares, além de propiciar ao aluno acesso 
à arte, diversidade cultural, promover a inclusão social e o desenvolvimento da 
autonomia para que a escola cumpra com seu papel de formar cidadãos críticos, 
reflexivos e que, acima de tudo,  possam se tornar protagonistas de seu desenvol-
vimento. Como objetivo de pesquisa, buscou-se verificar se os alunos percebem a 
importância das visitas técnicas na construção do processo de ensino e aprendiza-
gem ou se apenas as veem como algo obrigatório para ter presença e/ou conceitos.  
A pesquisa exploratória foi escolhida como metodologia, bem como as técnicas 
de pesquisa quantitativa e qualitativa. Optou-se por utilizar como instrumento de 
coleta de dados, o questionário, aplicado para uma amostra de alunos. Após tabu-
lação e análise dos dados, obteve-se como resposta que a maioria dos alunos entre-
vistados não percebe a relação das visitas com os componentes curriculares, tanto 
da BNC, como dos componentes que fazem parte da formação geral. A solução 
proposta pelo grupo foi a de criar um roteiro de visitas técnicas que evidenciarão os 
diversos componentes e práticas profissionais de mercado de modo que os alunos 
possam identificar a relação entre teoria e prática quando estiverem realizando a 

visita in loco.

Palavras-chave: Pesquisa. Educação. Visita Técnica. Protagonismo. Roteiro.
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 2Saúde a cada mordida

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Bruna Furtado da Silva 
Gabrielle Samara Braz Vieira 

Tainá Manzoli Bernardo

Orientador(a) - Taiane Gisele Brock
Coorientador(a) - Ricardo Leal Soares

Etec Professor Armando José Farinazzo - Fernandópolis

A empresa surgiu devido à carência de um produto alimentício que supra as neces-
sidades das crianças e mulheres gestantes de consumir vitaminas e sais minerais 
de forma saudável e natural. Pensando nisso, optamos por inovar e acrescentar le-
gumes e frutas em sua fórmula, o que o torna um produto alimentício diferenciado 
dos demais. Alguns dos ingredientes que compõem esta receita são riquíssimos em 
ferro “não heme” (presente nos vegetais, principalmente os verde escuros, cereais, 
leguminosas e raízes) como o feijão preto e a couve. Os nutrientes presentes na 
calda variam de acordo com as frutas utilizadas, porém sempre agregando vita-
mina A e vitamina C, como por exemplo, o morango, laranja, limão, entre outros.  
É recomendável que, quando seja feita a ingestão de alimentos que contenham fer-
ro desta origem, consumi-lo acompanhado de vitaminas A e C, pois dessa maneira 
a absorção no organismo é muito maior e melhor. Objetivamos proporcionar saúde 
de maneira mais agradável ao paladar, de modo que os consumidores se sintam 
satisfeitos e ainda tenham um custo-benefício maior. Esta empresa se preocupa 
com a alimentação dos brasileiros ajustando a aqueles que não dedicam muito do 
seu tempo para seguir uma alimentação regrada, suprindo suas necessidades de 

vitaminas e minerais diárias recomendadas.

Palavras-chave: Inovação. Saúde. Qualidade. Alimentação. Nutritivo.
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 2 Sustentabilidade aplicada a Etec de Guarujá

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Bianca Ariele Sarmento de Mendonça
Raquel Helena de Oliveira
Larissa de Souza Arruda

Orientador(a) - Marcos Roberto Diniz
Coorientador(a) - Areta Pita Lins

Prof(a). Revisor(a) - Claudia Ferreira Ramos Pinto Novais

Etec Alberto Santos Dumont - Guarujá

As escolas têm um papel muito importante na formação dos futuros cidadãos,  e de 
conscientizá-los dos impactos que suas atividades causam e como podem minimi-
zá-los é fundamental para a criação de uma comunidade consciente e que terá as 
ferramentas necessárias para mudar o futuro do planeta. Nosso trabalho tem como 
objetivo informar os alunos dos seus impactos no meio ambiente e como podem 
reduzí-los através de atos simples dentro e fora da escola através do nosso projeto 
EcoTec, realizando palestras de conscientização, oficinas de reciclagem, sistema de 
coleta seletiva que atenda a demanda dos alunos e da comunidade próxima, ginca-
nas de arrecadação de materiais recicláveis, bem como aprimorar alguns aspectos 
físicos da escola para um aproveitamento maior dos recursos naturais. Utilizamos 
reuniões em grupo na sala de aula com nossos professores, entrevistas com funcio-
nários da escola, pesquisa de campo, pesquisas bibliográfica, pesquisas virtuais e 
consulta ao PPG da escola. Esperamos provocar nos alunos senso crítico sobre suas 
ações, informá-los sobre as diversas ações sustentáveis que podem ser praticadas, 
envolvê-los no projeto para que trabalhem em equipe por um objetivo comum que 
não vise recompensa direta para eles e sim para o bem do planeta; tornar a escola 

um destaque em ações socioambientais

Palavras-chave: Ecotec. Cidadania. Reciclagem . Conscientização. Meioambiente.
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 2The innovation of Petsorb - a inovação da Turfa

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Núbia Marques da Silva
Aline Faustino Soares

Orientador(a) - Patricia Carbonari Pantojo

Etec de Caraguatatuba - Caraguatatuba

Este produto analisou a logística reversa da casca do coco verde;  apontou-se a 
melhor solução para o descarte e o reaproveitamento desta fibra.A relevância da 
discussão insere-se no contexto contemporâneo de conscientização ambiental. Em 
todas as áreas, notam-se soluções para diminuição dos impactos ambientais. Este 
estudo teve como objetivo demonstrar as características destrutivas que essa fibra 
pode causar nos aterros sanitários e como que a casca do coco verde pode ser re-
ciclada e utilizada para a fabricação da turfa. A pesquisa apresentou como solução 
para o descarte dessa fibra a prefeitura de Caraguatatuba como fonte de forneci-
mento da casca de coco. Serão expostos os benefícios que o produto vem a trazer 
ao meio ambiente e as empresas que irão se beneficiar com a sua utilização. O pro-
jeto apontará a melhor utilização da fibra do coco no sentido amplo da inovação. 
coleta ou reciclagem do coco: com a alta produção do lixo, o sistema produtivo au-
menta as suas capacidades e surge um ciclo de consumo que apenas utiliza e joga 
fora, inicia-se a era dos bens não duráveis. O processo de reciclagem do coco é o de 
transformar a casca, cujas utilizações eram desconhecidas em um produto ou base 
para outro ser comercializado. A casca do coco passa pelo processo de trituração,  e 
em seguida, para estufa para o processo de secagem para sua finalização industrial. 
Em seu estado final após secagem, a turfa está pronta para uso, onde auxiliará na 
limpeza do mar em áreas com derramamento de óleo, portos e rios. A metodologia 
usada foi de pesquisa qualitativa e de campo, com resultados positivos aos objeti-
vos iniciais do projeto. Este projeto está totalmente inserido no contexto de cons-
cientização ambiental. O produto é inovador, está dentro do conceito de economia 

criativa e ajudará a converter impactos da alta produção consumo.

Palavras-chave: LogÍstica. Descarte. Meio Ambiente. Turfa. Inovação.
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS: 
projetos sobre microbiologia, botânica, zoologia, clima, meio ambiente, 

energia, agricultura, pecuária, agronomia, agronegócios, recursos pesqueiros,  
climatologia, mineralogia, geologia, oceanografia,gerenciamento de ecossistemas, 

gerenciamento de recursos terrestres, hídricos e florestais, gerenciamento 
de resíduos e reciclagem, política ambiental e legislação ambiental, educação 

ambiental, poluição e qualidade do ar, poluição e qualidade da água,  
contaminação e qualidade do solo, toxicologia ambiental entre outros.
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 3A Praça é nossa

Eixo - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Luiz Felipe Caetano
Maria Júlia Lunardello Ribeiro

Karolayne Marçal Lazaro

Orientador(a) - Silmara Saraiva Marques dos Santos
Coorientador(a) - Paula Fernanda Puccini

Etec de Santa Rosa de Viterbo - Santa Rosa de Viterbo

O Projeto a Praça é Nossa propõe aos alunos dos Cursos Técnicos de Administração 
e Informática integrados ao Ensino Médio o diagnóstico dos problemas ambientais 
do entorno escolar e a criação de uma praça pública com alternativas sustentáveis. 
A execução do projeto multidisciplinar pelos discentes subdivide-se nas seguintes 
fases: I- sensibilização realizada durante as aulas de Ética, Geografia e Física através 
de visitas técnicas à área de revitalização para análise do espaço a partir dos con-
ceitos relacionado a Cidadania e a aspectos físicos relacionados à erosão, clima, 
velocidade do vento, força e atrito; II - desenvolvimento inicialmente através de en-
trevistas com as famílias residentes no entorno da escola com a produção de mate-
rial fotográfico e relatórios sob a supervisão do professor de Sociologia, Filosofia e 
História; III - tabulação dos dados para representação gráfica dos percentuais iden-
tificados na pesquisa de campo para apresentação em evento aberto ao público 
com o auxílio técnico dos professores de Matemática (porcentagem e estatística) e 
de Aplicativos Informatizados (planilhas);IV - projeto paisagístico (maquete, Auto-
cad) enfatizando as espécies vegetais permitidas para arborização urbana e a im-
portância do processo de fotossíntese, o ecossistema e a camada de ozônio, com o 
auxílio dos professores de Biologia e Arte (simetria, cores primárias e secundárias); 
V - plantio das mudas com a cooperação técnica de engenheiro ambiental, envol-
vendo conhecimentos relativos às disciplinas de Química (composição química do 
adubo), Educação Física (postura, movimentação dos músculos) e Arte (elaboração 
das placas de identificação); VI - criação de página no facebook sob a coordenação 
dos professores de Inglês, Espanhol, Marketing, Técnicas Organizacionais, Língua 
Portuguesa e Gestão com a divulgação de documentários e campanhas abordando 

a sustentabilidade e o comportamento proativo.

Palavras-chave: Projeto. Sustentabilidade. Praça. Cidadania. Proatividade. 
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Eixo - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Hugo Cavalini Ferreira
Breno Rafael Messias

Danilo Giolo Lage

Orientador(a) - Nelson Quintão Barbosa
Coorientador(a) - Raphael Emilio Lemos

Etec Antonio Junqueira da Veiga - Igarapava

Nos sistemas agrícolas atuais, principalmente em pequenas propriedades rurais, 
destacando-se a agricultura familiar, comunidades quilombolas e indígenas,os sis-
temas de uso e bombeamento de água através de recursos hídricos se torna um 
gargalo para a produção agropecuária e para a manutenção do dia a dias destas 
propriedades. Isto se deve ao fato de o prolongamento de linhas de energia elétrica 
em propriedades isoladas é de alto custo aos interessados, às vezes tornando-se 
inviáveis. Logo, o objetivo deste trabalho é a construção de uma bomba de pres-
são negativa para captação de água de corpos subterrâneos, sem a necessidade 
de energia elétrica como força motriz. A bomba foi confeccionada com material 
de baixo custo, sendo que a maioria de composição estruturada em PVC. O corpo 
da bomba é de 1,20 m de comprimento, com entrada de água com tudo de seção 
de 1/2 polegada e saída em tudo de 50 mm, proporcionando uma diferença de 
vazão do que está sendo coletado, o que cria a pressão negativa, recalcando a água 
de reservatórios subterrâneos por capilaridade. Em seu interior, a bomba possui 
reforço por tirantes, evitando intervenções indesejadas no processo de bombe-
amento. Além disto, uma válvula de entrada foi ajustada na parte superior para 
abastecimento de água e funcionamento do sistema. A bomba foi construída para 
transpor águas a distâncias relativamente grandes, proporcionando autonomia nas 
atividade agropecuárias e manutenção de comunidades rurais. Conclui-se que a 
bomba proporciona a ampliação da atividade no campo e, consequentemente, o 
fomento na geração de trabalho e renda, uma oportunidade para o desenvolvi-

mento socioeconômico.

Palavras-chave: Sustentábilidade. Meio Ambiente. Bombeamento. Agropecuária. 
Hidrodinâmica.
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 3Caruru-de-espinho na nutrição de suínos

Eixo - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Lucas Delpino Claro
Renan Augusto Ramalho

Orientador(a) - Suzana Cristina Quintanilha
Coorientador(a) - João Paulo Lopes

Etec Benedito Storani - Jundiaí

O projeto baseia-se na complementação nutricional do setor suinocultura da Etec 
Benedito Storani, em seus momentos emergenciais, podendo ser utilizada a suple-
mentação alimentar, através da planta não convencional caruru-de-espinho (Ama-
ranthus spinosus L.), fonte de diversos nutrientes tais como: ferro; cálcio; magnésio; 
celulose, nos quais realizam funções diversas no organismo dos mesmos. A finali-
dade principal tem como fundamento a implantação da cultura de caruru na suple-
mentação nutricional apenas em situações de crise, onde há pouca disponibilidade 
de concentrados para os animais, bem como a suplementação diversificada de bai-
xo custo. Porém é importante ressaltar que o fornecimento de concentrado nunca 
deve ser substituído completamente, pois este tem os nutrientes de que o animal 
necessita. O projeto proporciona a aplicação prática do conhecimento acumulado 
no período do curso, também contando com o auxílio dos demais professores que 
constituem o corpo docente do próprio curso de agropecuária. Como ressaltado 
desse projeto, esperamos garantir uma fonte variada para suplementar a nutrição 
dos suínos. Educacionalmente, esse projeto vem ao encontro da implantação de 
novas tecnologias na Etec, favorecendo então as aulas praticas e valorizando o cur-
so. Estes fatores geram a facilidade no aprendizado, já que grande parte dos alunos 
apresentam dificuldades nesse quesito, contribuem também para o dinamismo do 
curso evitando a evasão. O nosso interesse na busca de uma alternativa para suple-
mentar a alimentação dos animais foi devido ao custo cada vez maior das matérias-
-primas tradicionais e a busca por outros ingredientes alternativos. Os resultados 
que estão sendo obtidos neste projeto levam a concluir que o uso de caruru-de-
-espinho na suplementação alimentar dos suínos está sendo uma boa saída para 
fornecer uma fonte nutricional diferenciada e nutritiva, pois o uso tanto na forma in 

natura ou triturada representa uma excelente fonte de diversos nutrientes.

Palavras-chave: Suinocultura. Suplementação. Nutrientes. Viabilidade. 
Matéria-prima.
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 3 Composto avícola promovendo 

a educação ambiental
Eixo - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Bruno Anthony Shimura
Eliseu de Amorim Correia

Luiz Gustavo de Rossi Tenório

Orientador(a) - José Fernando Pélozo
Coorientador(a) - Antonio Carlos Ottoboni  de Oliveira

Etec Paulo Guerreiro Franco - Vera Cruz

A Educação ambiental tem sido motivo de preocupação junto a comunidade es-
colar da Etec Paulo Guerreiro Franco nos últimos anos, tornando-se imprescindível 
que se faça na escola um trabalho de conscientização de todos quanto à impor-
tância da qualidade de vida, bem como a necessidade de preservação do meio 
ambiente. A Etec desenvolve vários projetos agropecuários, pois mantém tradicio-
nalmente o curso de Técnico em Agropecuária no qual os alunos, dentre outros, de-
senvolvem o projeto de criação de aves de corte gerando resíduos principalmente 
por ocasião do abate das aves. Ao longo dos anos os dejetos vem causando impac-
tos ambientais no entorno da escola visto que os mesmos são descartados muitas 
vezes de forma inadequada por não termos informações suficientes para lidar com 
o problema. A escola tem procurado orientações junto a órgãos competentes e até 
na Supervisão Regional da Etec, porém sem nenhum sucesso. Sendo assim, alu-
nos da segunda série do Curso de Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 
Médio tem desenvolvido um projeto que consiste em transformar em compostos 
orgânicos os resíduos produzidos no abate de frangos. O projeto busca, através do 
processo de compostagem, transformar os resíduos em compostos orgânicos para 
serem aplicados nos projetos produtivos agrícolas na forma de adubação orgânica 
promovendo assim a sustentabilidade do setor. A metodologia utilizada consiste 
em sobrepor camadas alternadas de maravalha, dejetos do abatedouro e cama de 
frango num ambiente protegido que, sob o efeito da umidade, sofre um processo 
de decomposição, transformando os resíduos em húmus. Portanto, ao mesmo tem-
po em que o meio ambiente fica preservado, a comunidade escolar fica conscienti-
zada que, através de ações relativamente simples, podemos melhorar a qualidade 

de vida, bem como preservar o meio ambiente

Palavras-chave: Resíduos. Meio Ambiente. Dejetos. Compostagem. Agropecuária.
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 3Construlab - laboratório alternativo

Eixo - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Mateus Marini Miguel
Denis Felipe Barboza Leduino

Bárbara Nascimento

Orientador(a) - Erica Maria Martinelli Campos Santos
Coorientador(a) - Francis Fernando Lobo

Etec Padre Carlos Leôncio da Silva - Lorena

O presente projeto objetiva que, através da interação e construção de equipamen-
tos alternativos para laboratório de Ciências Naturais, é possível alcançar e auxiliar 
na solução de diferentes dificuldades de aprendizagem e desempenho dos aluno 
em sala de aula. Foram utilizados como metodologia de pesquisa para o desenvol-
vimento do trabalho um levantamento bibliográfico, artigos científicos e sites, com 
o objetivo de solucionar nossa situação problema, que se refere ao fato de termos 
um espaço físico, mas não temos equipamentos para construir um laboratório. Ten-
do em vista a atual crise econômica, eminente em todo o país, a grande maioria 
das escolas da rede pública compartilham do mesmo problema e não possuem 
recursos financeiros para montagem e manutenção desses laboratórios científicos. 
Aventa-se a hipótese da montagem de um núcleo estudantil que possua um labo-
ratório de uso coletivo para as escolas de uma determinada região, ou ainda um 
laboratório interativo virtual, ou pensando no conceito de sustentabilidade, via-
bilidade e inovação, o CONSTRULAB propôs-se a projetar de maneira econômica 
e criativa um laboratório com equipamentos alternativos. Assim encontraríamos a 
inovação nas diferentes formas de criação e produção dos equipamentos, na ma-
nutenção e renovação de sua estrutura, viabilidade em relação a acessibilidade e 
oportunidade de aprendizagem interdisciplinar e, principalmente, sustentabilida-
de, objetivando a reduzir custos de compra e manutenção de equipamentos, e no 
âmbito ambiental,  utilizamos o conceito dos 3Rs - REDUZIR, RECICLAR e REUTILI-
ZAR. O CONSTRULAB, pretende sanar a deficiência de recursos existentes nas insti-
tuições de ensino e facilitar a montagem de laboratórios científicos, despertando o 
interesse dos alunos na aprendizagem e auxiliando na solução de suas dificuldades, 
possibilitando a motivação dos alunos e impulsionando o despertar e a busca por 

novos conhecimentos. 

Palavras-chave: Laboratório. Alternatividade. Economia. Aprendizagem. 
Equipamentos.
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Marcos Oliveira dos Santos
Victor Medeiros Caires

José Ricardo Aparecido da Silva

Orientador(a) - Ana Paula Paglione Aniceto
Coorientador(a) - Eduardo Morsoleto Bachini

Etec Guaracy Silveira - São Paulo

A contaminação no solo é um problema ambiental grave e, muitas vezes,  de di-
fícil remediação, pois é difícil extrair os metais pesados após serem descartados 
de forma errônea. Tendo como objetivo a utilização de plantas fitorremediadoras, 
foram realizados testes ao longo de cinco meses, com Alocasia macrorriza, conhe-
cida como Orelha de Elefante e classificada como hiperacumuladora, e foi utilizado, 
dentre os métodos de remediação por plantas, a fitoextração de metais tóxicos. 
Acredita-se que sua fisiologia e mecanismo molecular de transporte facilitem a 
passagem dos metais, fazendo com que sua distribuição em toda a planta seja uni-
forme, passando desde a raiz, caule até as folhas, como evidenciado na bibliografia 
pesquisada. Avaliando seu comportamento em relação ao Chumbo (Pb), material-
-chave para a fabricação de pilhas e baterias, esta substância pode ser altamente 
perigosa para o contato humano, quando descartado de maneira inadequada, oca-
sionando problemas neurológicos, cerebrais entre outros. Para analisar a capaci-
dade de absorção da planta, cultivamos uma amostra contendo 0,5g de Nitrato de 
Chumbo II, valor equivalente a cinco pilhas comuns. No período analisado, a planta 
demonstrou alto ganho de biomassa, desenvoltura maior que a controle e como 
resultados tivemos também o surgimento de novas mudas em maior quantidade 
que da controle, apesar do solo contaminado. Concluímos, que a partir de estudo 
bibliográfico e através do nosso trabalho, que a Orelha de Elefante tem potencial 
para ser utilizada como alternativa para descontaminação de solos e águas e, além 
de embelezar o local, ela se desenvolve facilmente, fato que pode colaborar para 

uma reeducação ou uma educação ambiental. 

Palavras-chave: Fitorremediação. Chumbo. Contaminação. Planta. Solo.
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de água
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Beatriz Ruscetto da Silva
Gabriel Gertrudes Trindade

Matheus Henrique Cezar da Silva

Orientador(a) - Regina Kawakami
Coorientador(a) - Edson Anicio Duarte

Etec Bento Quirino - Campinas

Com o agravamento da crise hídrica nacional, seja pelo aumento da população ou 
pela escassez das chuvas, a instalação de cisternas para captação e armazenamento 
de água está se popularizando e já é uma das políticas públicas mais importantes 
do país, podendo ser citados a P1MC - Programa Um Milhão de Cisternas e o Plano 
Brasil Sem Miséria, do governo federal. Contudo, a qualidade da água armazenada 
pode colocar em risco a saúde das pessoas que a consomem, principalmente por-
que a água está exposta a agentes contaminantes e muitas vezes não é tratada. 
Atualmente o tratamento da água é feito utilizando-se filtros mecânicos que remo-
vem as impurezas sólidas da água, não tratando os micro-organismos. O projeto 
propõe o desenvolvimento de equipamentos de cloração da água com baixo custo 
e portáteis, utilizando manufatura aditiva (impressora 3D) e energia fotovoltaica. O 
cloro será gerado em um processo de eletrólise de uma solução salina cuja fonte de 
energia será uma placa fotovoltaica para residências sem acesso a energia elétrica 
ou uma fonte de 12 V para residências que já possuem acesso a energia elétrica. Ao 
final do projeto, espera-se obter um protótipo autônomo funcional movido à ener-
gia fotovoltaica capaz de realizar o tratamento microbiológico através da cloração 

da água armazenada em cisternas destinadas ao uso doméstico.

Palavras-chave: Cisterna. Tratamento água. Eletrólise. Gerador Cloro.  
Energia fotovoltaica. 
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na inclusão social
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Rafaela Tamires Martins
Nayara Jennie Zarelli do Nascimento

Orientador(a) - Cristiane de Carvalho
Prof(a). Revisor(a) - Luciana Maris Francischinelli e Souza Toledo

Etec Martinho Di Ciero - Itu

O projeto de implantação de um jardim sensorial consiste na criação de um local 
não formal de ensino, que permita trabalhar a didática e o lúdico sobre botâni-
ca, percepção sensorial e educação ambiental, e como é um projeto de acessibili-
dade, podendo, inclusive, abordar a inclusão social. O objetivo desse trabalho foi 
implantar um jardim sensorial, com acessibilidade aos deficientes, para aguçar os 
sentidos, promover a inclusão social, a educação ambiental e a preservação das 
espécies. Primeiramente, foi feito o levantamento do solo, do clima e das plantas 
existentes. Para a concepção estética, foram escolhidas linhas retas e um caminho 
curvo para dar movimento ao jardim, além de um caminho com diferentes textu-
ras no chão, para propiciar diferentes sensações aos visitantes. Optou-se por usar 
texturas e cores variadas, elementos feitos em sua maioria com material reciclável, 
corrimão e rampa para deficientes e placas de identificação em braille de acordo 
com as normas brasileiras para deficientes. Foram usadas espécies aromáticas para 
aguçar o sentido do olfato; espécies com texturas como com presença de pelos, es-
pinhos e suculentas para aguçar o tato; e frutíferas para aguçar o paladar. O jardim 
recebeu visitas guiadas de deficientes de escolas, como APAE e escola de cegos. 
Percebeu-se maior dificuldade com os visitantes da APAE pela heterogeneidade 
do grupo e pouca quantidade de monitores; entretanto com os deficientes visu-
ais tudo fluiu muito bem. Entretanto, ambos os grupos aproveitaram muito bem 
a visita. Além das constantes visitas, espera-se que com a implantação do jardim, 
essa área se torne um ambiente de lazer, descanso, integração social e aprendiza-
do. Além disso, espera-se estimular o desenvolvimento e a percepção da natureza 
através dos cheiros, gostos, toques, sons e visões. Essa área é também um espaço 

aberto para a recepção de alunos, deficientes ou não.

Palavras-chave: Acessibilidade. Deficientes. Educação. Paisagismo. Sentidos.
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Eixo - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Ermes Rodrigues de Almeida Neto
Mizael de Moraes Pedro

Orientador(a) - Tais Belan dos Santos
Prof(a). Revisor(a) - Emmanuelly Andrade

Etec Professora Carmelina Barbosa - Dracena

Os vírus da Dengue, Zika e Chikungunya, são transmitidos para o ser humano 
através do Aedes aegypti. O ciclo de vida deste mosquito varia de acordo com as 
condições climáticas. A fêmea necessita de sangue para a maturação dos ovos; em 
seguida, deposita-os em água parada. Em condições favoráveis, após dez dias, o 
mosquito já se encontra na forma adulta. Para diminuir a proliferação do mosquito 
é preciso rever estratégias para o controle e a prevenção da evolução das larvas que 
sejam de baixo custo. A produção de um larvicida, à base de cúrcuma com cloro, é 
uma alternativa de baixo custo, acessível para toda comunidade e ambientalmente 
inofensivo. A cúrcuma (um rizoma do açafrão-da-índia) possui propriedades fotodi-
nâmicas que, ao entrarem em contato com a luz solar, produzem uma espécie reati-
va de oxigênio que, por sua vez, é extremamente tóxica para as larvas do mosquito,  
levando-as a morte. O cloro possui ação nociva a alguns organismos. As análises 
foram realizadas no laboratório da ETEC Profa Carmelina Barbosa, com proporções 
diferentes dos reagentes. Para a produção do larvicida, as quantidades mais efi-
cientes foram: 0,015 gramas de cloro de piscina para 0,2 gramas de cúrcuma para 
cada litro de água. Uma parceria com a prefeitura de Monte Castelo/SP foi firmada 
para a coleta das larvas e distribuição da mistura para a população. Os resultados 
foram positivos para todos os testes. Pode-se perceber que a cúrcuma tem melhor 
ação quando exposta a radiação solar, fazendo com que as larvas morram em me-
nos de seis horas e, na sombra, mais de vinte e quatro horas. Foi possível concluir 
que o larvicida é eficiente e de baixo custo. Podendo ser utilizada em ambientes 

externos que possam acumular água parada.

Palavras-chave: Aedes Aegypti. Larvicida. Cúrcuma. Cloro. Dengue.
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Matheus Oliveira
Julia Rodrigues da Silva

Orientador(a) - André Fabiano de Castro Vicente

Etec de Cubatão - Cubatão

O desenvolvimento de compostos macromoleculares capazes de absorver grandes volu-
mes de água ou de soluções aquosas é uma área recente na investigação da química dos 
polímeros. Os polímeros deste tipo, designados habitualmente por superabsorventes, 
têm despertado grande interesse nos últimos anos, numa perspectiva de aproveitamen-
to da sua elevada absorção, dirigida a diversas aplicações tecnológicas. Esta capacidade 
de retenção tem sido utilizada, por exemplo, em produtos de uso higiênico, como as 
fraldas para bebês. Entre as mais recentes e promissoras áreas de aplicação, encontra-
-se também o melhoramento de solos para utilização florestal ou agrícola, utilizando-se 
os superabsorventes - neste âmbito, para melhorar a capacidade de retenção pelo solo 
ou para recuperar zonas desertificadas. Também no campo da medicina se preconizam 
algumas aplicações com potencial interesse. Logo a ideia proposta foi analisar a sínte-
se dos polímeros, promovendo a economia de água nos setores agrícolas com plantas 
que necessitam de grande quantidade de irrigação, fazendo assim com que os lugares 
que tenham um índice pluviométrico baixo possam ter o mesmo rendimento que outras 
áreas com alto índice de produção. Foram realizadas as análises com polímeros indus-
trializados e polímeros produzidos a partir de substâncias orgânicas, observando o cres-
cimento das plantas, com o intuito de diminuir o número de irrigações, evitando, assim, 

o desperdício de água.

Palavras-chave: Agricultura. Biopolímero. Irrigação. Solo. Polímeros biodegradáveis. 
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Lais Bertanha
Ana Beatriz Gomes

Amanda de Souza Araújo

Orientador(a) - Adriano José de Luca
Coorientador(a) - José Carlos Verzotto

Prof(a). Revisor(a) - Jonathan Matos

Etec de Cerquilho - Cerquilho

Nos dias atuais, um dos maiores problemas que afetam o meio ambiente é o der-
ramamento de petróleo em águas marinhas, o que é considerado um dos mais 
problemáticos impactos ao ambiente marinho. O principal objetivo é retirar o 
petróleo que é derramado no mar e, para isso, será criada uma solução simples. 
Pretende-se congelar a mancha de petróleo lançando jatos de nitrogênio líquido 
sobre a mesma, criando, assim, uma camada consistente de fácil retirada da água. 
Nos processos comuns, o petróleo é retirado por barcos-esteiras que recolhem e 
armazenam em grandes tanques, porém ainda acabam ficando resíduos na água e, 
para neutralizá-los, são lançados produtos químicos que destoem a microbiologia 
aquática, interferindo na cadeia alimentar e causa desequilíbrio. Existem bactérias 
capazes de decompor moléculas complexas como a dos hidrocarbonetos que com-
põem o petróleo, porém leva-se muito tempo. Após o vazamento o petróleo, mata-
-se o plâncton, base da cadeia alimentar, afetando toda a teia alimentar presente 
no sistema. Logo após a mancha, impede-se a entrada de luz na água, o que afeta 
a função fotossintetizando das algas, o que diminui a concentração de oxigênio 
na água, promovendo grande mortandade de peixes. As penas de aves aquáticas 
ficam impregnadas de petróleo e podem afundar e morrer. Ainda ocorre a sedi-
mentação de resíduos no leito oceânico. Este projeto pode ser eficaz pois é quase 
instantâneo, e quando o petróleo congelado é retirado pode ser aquecido, voltan-

do à forma líquida, sem alterações e em perfeitas condições de uso.

Palavras-chave: Petróleo. Nitrogênio. Líquido. Congelamento. Impacto Ambiental.
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Willian Rodrigo Arcangelo Miguel
Rafael Dias Guimarães

Marcos Eduardo Souza Gomes

Orientador(a) - Fabiana Conceição Gonçalves
Coorientador(a) - Silvana Botasso

Prof(a). Revisor(a) - Sidney Antonio Pereira Filho

Etec Professora Helcy Moreira Martins Aguiar - Cafelandia

A demanda por produtos no mercado agropecuário e ovinocultura tem aumen-
tado, causando grandes impactos ambientais ao longo dos tempos, sendo ne-
cessário reutilizar materiais descartados na natureza, além de diminuir o custo na 
produção. O projeto Tire Trough tem como principal função suprir necessidades 
de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente, retirando materiais de difícil 
composição. O objetivo é desenvolver um modelo de cocho para mineralização de 
ovinos na Etec Prof° Helcy Moreira Martins Aguiar, utilizando como matéria-prima 
principal o pneu. Esse material foi escolhido pois encontra-se descartado em vários 
locais sem utilidade, podendo promover o criadouro do mosquito Aedes Aegypti 
sendo um material resistente, duradouro e fácil locomoção para utilizar em cochos 
de animais, oferecendo segurança ao rebanho, diminuindo o risco de ferimentos, 
diminuindo o custo para suplementar os ovinos. A prática do trabalho consiste em 
quatro etapas: seleção do material; preparo do pneu, realização do corte da parte 
interna; confecção do suporte de estrutura metálica em que se coloca o pneu e 
acopla as correntes de regulagem e implantação do cocho na área agrícola. O resul-
tado do trabalho na escola foi permitir o livre acesso do suplemento aos animais do 
setor de ovinocultura, evitando perdas causadas por ventos e chuvas, diminuindo 
o custo com materiais, conscientizando a comunidade escolar e produtores rurais 

sobre a importância da sustentabilidade da pecuária.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Pneu. Reuso. Cocho. Nutrição Animal.
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Felipe Mateus de Lima e Silva
Isaias Natã do Carmo Santos

Orientador(a) - Wagner dos Reis
Coorientador(a) - Wilson Aparecido Faustino

Prof(a). Revisor(a) - Prof(a) Sílvia Aparecida Bedin Camponez

Etec Doutor Luiz Cesar Couto - Quatá

A produção de carvão ativado a partir de matérias-primas carbonosas é conhecido 
como ativação. Neste processo, a reação de vapor de água e dióxido de carbono a 
temperaturas altas formam um elevado número de poros de diversos tamanhos. 
A estrutura do esqueleto de carbono restante depende da matéria-prima e deter-
mina a distribuição do tamanho dos poros, bem como a resistência mecânica do 
carvão ativado. Assim, por exemplo, a partir de uma matéria-prima muito rígida, 
tal como casca de coco, produz-se um carvão ativado extremamente resistente a 
abrasão. Sendo assim, a proposta do projeto é produzir nosso próprio carvão ve-
getal ativado, a partir de resíduo de coco, com baixo custo de produção e alta efici-
ência, possibilitando, assim, a produção e utilização em residências e áreas menos 
favorecidas, proporcionando uma melhor qualidade de vida. Após realização de 
pesquisa bibliográfica e atividades de campo, o material coletado passou pelo pro-
cesso de produção do carvão ativado. Este processo foi dividido em várias etapas, 
produzindo-se materiais com diferentes granulometrias que foram acomodados 
em um filtro construído a partir de conexões de PVC, de modo que os materais de 
granulometrias maiores foram posicionados na parte superior do filtro, seguindo-
-se os arranjos com as demais granulometrias. Na confecção do filtro de PVC, as 
conexões foram sendo encaixadas de modo a formar compartimentos para abri-
gar o carvão ativado, possibilitando que a água passe por estes compartimentos 
e venham a promover a retenção das impurezas presentes na mesma. Espera-se 
com este projeto proporcionar uma destinação consciente e ecológica para um 
resíduo que hoje é descartado de forma incorreta em diferentes cidades do país, 
contribuindo, assim, para a retirada de toxinas presentes na água ou simplesmente 

melhorando sua qualidade.

Palavras-chave: Meio Ambiente. Reutilização. Ecologia. Resíduo. Sustentável.
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Talia Caroline Leria Barros
Hagatta Dayse Lopes Machado Moraes

Lucas Mariano Rodrigues de Oliveira

Orientador(a) - Roberto Carlos Vicente de Oliveira
Coorientador(a) - João Silveira

Prof(a). Revisor(a) - Celeste Pezzoni

Etec Doutor Dario Pacheco Pedroso - Taquarivai

A eficiência reprodutiva (ER) de leitoas é, naturalmente, menor que a de fêmeas 
pluríparas. Em função da alta taxa de reposição, as melhorias nos índices repro-
dutivos desta categoria dar-se-ão por meio de resultados diretos na ER de todo 
setor de produção. Com o objetivo de refinar o tamanho da leitegada e a taxa de 
parto, nesta categoria de fêmeas, têm sido utilizadas diferentes técnicas de manejo. 
A utilização de machos vasectomizados, em coberturas estéreis, no estro anterior 
ao da cobertura, tem mostrado resultados favoráveis ao tamanho da leitegada (7, 
8, 9), embora alguns autores sugiram que o efeito do plasma seminal (PS) seja efe-
tivo somente em granjas com menor eficiência reprodutiva. Em pluríparas, o PS, 
tem levado quando aplicado no início do estro da cobertura, a melhores resultados 
de tamanho de leitegada. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da infusão 
intracervical, com PS, no estro anterior ao da cobertura sobre a ER de leitoas, consi-

derando taxa de retorno ao estro, taxa de parto e tamanho da leitegada.

Palavras-chave: Nulíparas. Plasma Seminal. Tamanho de Leitega. Fertilidade.  
Temperatura.
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 3Utilização de bioindicadores para avaliar a água

Eixo - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Jéssica Camilla da Costa
Mirella Andreza de Campos

Aline Nakahara Sejimo

Orientador(a) - Sandra Maria de Melo
Coorientador(a) - Élida Cristina de Carvalho Castilho

Etec de Araçatuba - Araçatuba

A poluição de ambientes aquáticos gerada por ações antrópicas e o desenvolvi-
mento industrial geram modificações ambientais cujos impactos justificam a ne-
cessidade de desenvolver conhecimento para gerar medidas corretivas adequadas. 
Invertebrados aquáticos são sedentários, não podendo evitar, rapidamente, mu-
danças ambientais prejudiciais, além de variados graus de tolerância ambientais. 
Certamente os organismos sensíveis às perturbações do ambiente apresentarão 
menor plasticidade e capacidade adaptativa e, muitas vezes, não resistirão no 
ambiente impactado. Neste sentido, o conhecimento da dinâmica espacial das 
comunidades aquáticas é essencial na avaliação da influência das perturbações 
ambientais, sendo assim, subsídio básico para o estabelecimento de programas de 
avaliações da qualidade da água e de monitoramento ambiental. Por ser este o 
primeiro estudo de fauna aquática nos ambientes lóticos e lênticos, no munícipio 
de Araçatuba, região com atividades canavieiras, a proposta desta pesquisa visou o 
conhecimento da distribuição espacial da fauna de invertebrados aquáticos e rela-
cionar com os fatores abióticos. As amostras biológicas foram obtidas com o auxílio 
de um pegador de fundo tipo Petersen modificado e o material foi fixado em álcool 
70%. No laboratório da ETEC de Araçatuba, o material foi triado sob microscópio 
estereoscópico e os invertebrados foram quantificados e identificados de acordo 
com chaves especializada. Concomitantemente com as amostragens biológicas,  
foram obtidas as seguintes variáveis abióticas da água: temperatura da água (oC), 
pH, oxigênio dissolvido (mg.L-1), profundidade e transparência da água com dis-
co de Secchi. Diferenças na distribuição da fauna aquática nos ambientes lêntico 
e lótico foram registrados com densidade, diversidade e dominância de Odonata, 
Oligochaeta, Trichoptera, Ephemeroptera, Bivalvia, Chironomidae e Culicidae. Nes-
ta pesquisa, os dados obtidos servem como base científica para identificar habitats 
específicos preferidos por determinados organismos e fornecer informações para 
o gerenciamento de recursos aquáticos, avaliando as condições naturais, impactos 

potenciais e as possibilidades de expansão de projetos de interesse industrial.

Palavras-chave: Bioindicadores. Água. Impactos Ambientais. Araçatuba.
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 4ADM - Access Managment Delta

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Eduardo Júnior Alcântara Rodrigues
Danilo da Silva Fernandes

Orientador(a) - Eduardo Lopes da Cruz

Etec Doutor José Luiz Viana Coutinho  - Jales

O mundo contemporâneo em que vivemos, em que a quantidade e fluxo de infor-
mações utilizadas nos processos produtivos são cada vez maiores e devem sempre 
estarem disponíveis, o controle destas informações deve ser realizado de manei-
ra rápida eficaz e, ao mesmo tempo, deve levar em consideração questões como 
economia de recursos e facilidade no manuseio destas informações. A utilização 
de sistemas informatizados está cada vez mais presente em todos os setores das 
organizações e tem se mostrado um recurso importante, tanto por proporcionar 
agilidade nos processos como na economia de materiais e insumos. Atualmente, 
nas instituições públicas de ensino, há a necessidade de controlar os recursos com-
putacionais como laboratórios de estudos e de atividades práticas na área de in-
formática, porém, no mercado, existem poucos sistemas capazes de gerenciar com 
exatidão os horários de uso destes laboratórios ou até mesmo que informe o setor 
responsável pela manutenção caso ocorra algum problema de mal funcionamento 
a ser corrigido. Este projeto visa criar um sistema informatizado capaz de controlar 
todos os acessos aos computadores do laboratório, bem como informar com pre-
cisão ao setor de manutenção e suporte as falhas e defeitos que são encontradas 
pelos usuários, o acesso aos recursos dos computadores será feito através de um 
login e senha único disponibilizado a cada usuário, visando melhorar o uso e corre-
ção dos defeitos, proporcionando o melhor aproveitamento dos recursos da orga-
nização, possibilitando assim economia de outros materiais e melhor comunicação 

entre os setores relacionados ao uso dos equipamentos do laboratório.

Palavras-chave: Controle. Uso dos Laboratórios. Melhoria no Processo. 
Manutenção. Economia de Recursos.
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 4 Aedes Aegypti - a epidemia

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Kayque Camargos Garcia da Silveira
Leonardo José Gualberto Moreira

Lucas Henrique Santos Segismundo

Orientador(a) - Argeli Pedro de Lima
Coorientador(a) - Bruno Martins de Souza Venturoso

Prof(a). Revisor(a) - Leandro Rondado

Etec Professor José Ignácio Azevedo Filho - Ituverava

O jogo tem como objetivo despertar o interesse e a iniciativa ao público de diversas 
idades a combater o aedes aegypti, aprendendo cada vez mais sobre o mosquito e 
será baseado em um historia real. O jogo foi criado em 8 partes (níveis) diferentes 
para facilitar a aprendizagem do público, em cada nível mostra um pouco sobre a 
vida do mosquito como, seu crescimento, como detê-lo, sua epidemia, sua evolu-
ção, suas doenças e quais os métodos corretos que devemos utilizar se contrairmos 
uma dessas doenças. No primeiro e terceiro níveis serão mostrados os objetos que 
acumulam água parada e possíveis focos de dengue e como devemos descartá-
-los adequadamente. Entre o quarto e quinto níveis serão mostrados seu cresci-
mento, sua evolução e como eles ficam mais fortes se utilizarmos os mesmos tipos 
de venenos diversas vezes para combatê-los. A partir do sexto e sétimo níveis será 
mostrado como que ele se manifesta e se torna uma epidemia mundial. O oitavo 
nível terá como objetivo ensinar como eliminar a praga, sendo uma das fases mais 
difíceis do jogo. Para facilitar o aprendizado ao público, antes de entrar em cada 
nível haverá uma abertura de histórias em quadrinhos, explicando os objetivos de 
cada fase, e contando a história do Aedes Aegypti com a interatividade do perso-
nagem principal do game, facilitando ainda mais o aprendizado e tornando o jogo 

mais interativo.

Palavras-chave: Aedes Aegypti. Game Educativo. Dengue. Prevenção. Informação.
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 4Ambiente de aprendizagem Jflow

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Matheus Faggi Custódio da Silva
Rafael de Carvalho Barroca
Lucas Domingos Monteiro

Orientador(a) - Márcia Cristina dos Santos Ferreira

Etec Jorge Street - São Caetano do Sul

O ambiente de aprendizagem JFlow é um software desenvolvido para ser utilizado 
como ferramenta de ensino para a disciplina lógica de programação, permitindo 
a criação de algoritmos computacionais na forma de fluxograma. Esses fluxogra-
mas são simplificados, utilizando-se formas geométricas e linhas para representar 
as tarefas a serem executadas por um programa de computador. Por ser uma lin-
guagem visual, auxilia a compreensão do algoritmo criado. Uma das característi-
cas principais do software é sua capacidade de interpretar o fluxograma criado e 
gerar o algoritmo em forma de código, compilado com IDES externas. A criação 
de tais programas é facilitada por uma interface simples e agradável que permi-
te ao usuário controlar todos os aspectos do seu programa sendo personalizável, 
facilitando a utilização em seu estilo próprio. O software também é capaz de ex-
portar o fluxograma criado como imagem e convertê-la para a linguagem Java e 
pseudocódigo, possibilitando a facilidade e o entendimento do conteúdo pelo usu-
ário. O JFlow possui a janela JHelp, espaço janela acessível a qualquer momento 
pelo usuário, contendo informações referentes ao uso e funcionamento do JFlow, 
além de conceitos básicos sobre lógica de programação para serem aplicadas na 
criação de fluxogramas dentro do software. Este software foi produzido visando 
principalmente sua utilização em escolas técnicas, faculdades ou em demais cursos 
que compreenda a aprendizagem de conceitos referentes à lógica de programação 
e/ou algoritmos computacionais. Foi feita pesquisa direta através de questionário 
com quatro professores da disciplina de lógica de programação em escola técnica e 
faculdade, a partir das quais foram identificados problemas tais como: a dificuldade 
na resolução de problemas envolvendo lógica, o uso de metodologia inadequada 
e dificuldades de compreensão e abstração no desenvolvimento do fluxograma. 
Concluiu-se que, após o uso do software, os alunos tiveram avanço de entendimen-
to na lógica, melhor percepção de abstração e a facilidade de absorver a nova me-

todologia com o uso da tecnologia.

Palavras-chave: Aprendizagem. Lógica. Algoritmo. Interface. Visual.
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 4 Aplicativo Etec aluno

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Gabriel Leite da Rocha

Orientador(a) - Lucas Alves Magalhaes
Coorientador(a) - Tais Borges Esteves

Prof(a). Revisor(a) - Luciane Aparecida Franco

Etec Padre José Nunes Dias - Monte Aprazível

O Projeto APP do aluno surge da observação e da necessidade de viabilizar o acesso 
de pais e alunos nas dinâmicas e rotinas escolares. A comunicação escola-família é 
um dos fatores mais importantes para melhorar a ensino-aprendizagem e a disci-
plina no ambiente escolar. Observando que alunos e pais possuem Smartphones e 
viabilizando um produto para o qual o cliente já possui a ferramenta para utilizá-
-lo, tornando-o um projeto sustentável e de baixo impacto ambiental, o aplicativo 
foi desenvolvido utilizando um sistema online gratuito de desenvolvimento, o App 
Inventor. O aplicativo objetiva proporcionar ao aluno uma agenda virtual onde ele 
possa acessar todos os eventos em geral programados na escola e especificamente 
os da sua turma. As ferramentas fornecidas pelo App do Aluno proporcionam uma 
maior organização dos mesmo, além de atender em segundo plano a organização 
dos docentes que também tem o App do Professor que é integrado ao App do alu-
no. Essa integração proporciona e evita, por exemplo, que os professores marquem 
trabalhos, provas e atividades nos mesmos dias e horários. Além das funcionali-
dades citadas o App do aluno está integrado com sites de reforço escolar e aulas 
online, acesso fácil do aluno e seus pais ao Boletim Escolar Online, Horário da aulas 
específico por turma e de toda a escola, acesso ao sistema de autenticação e vali-
dação online da carteira de identificação estudantil (Carteirinha de Estudante) para 
cumprimento da Lei da meia-entrada e outras informações essenciais sobre a esco-
la e sua rotina. O App do Aluno está disponível para a plataforma Android na loja 
virtual Play Store. Como resultado, o projeto visa proporcionar para alunos e pais 

uma plataforma dinâmica e de fácil acesso às informações da escola. 

Palavras-chave: Organização. Comunicação. Informatização.  
Integração. Escola-família.
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 4Aplicativo para mobile Mariazinha

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Thamara Ione de Oliveira
Jackeline Ciolfi Simões

Marina Roxo Sanches Cassiano Ribeiro

Orientador(a) - João Henrique dos Anjos Oliveira

Etec Sebrae - São Paulo

O presente projeto foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar mulheres que sofrem 
agressões domésticas de seus parceiros. Ao encontrar dados sobre essa situação 
tão difícil que tantas mulheres passam, o grupo resolveu desenvolver um aplicativo 
para mobile denominado Mariazinha;  esse aplicativo será voltado para mulheres 
que sofrem agressões domésticas; nesse aplicativo,  que poderá ser utilizado em 
qualquer smartphone, elas poderão ter acesso a um chat com outras mulheres que 
sofreram ou sofrem agressões que poderão auxiliá-las nesse momento e fortalecer 
sua autoestima e sua busca pela justiça. Em outro espaço do aplicativo, as mulhe-
res terão acesso à legislação que as protege, e poderão ampliar seu conhecimento 
sobre as leis e buscar ajuda para conseguir resolver o tão difícil momento que es-
tão vivendo. Todo o aplicativo tem caráter de integrar as mulheres que se sentem 
abandonadas muitas vezes por familiares ou pelo poder público; com isso, nosso 
objetivo é fortalecer e solidificar a autoestima dessas mulheres e levá-las cada vez 
mais, primeiro a conhecer a legislação vigente e saber que existe um caminho legal 
para sair dessa situação e segundo saber que ela não é a única e que outras mulhe-
res já passaram por isso e que muitas conseguiram superar essa situação complexa.

Palavras-chave: Aplicativo. Mulher. Violência. Auxílio. Autoestima.



feteps • 201670 feteps • 2016 71

Ei
xo

 Te
cn

ol
óg

ico
 4 App e pulseira eletrônica - 

segurança para pais e filhos
Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Isaque Luis Sene Santos
Gabriel Cardoso Brito

Nicolas Rodrigues de Castro

Orientador(a) - Rogério Benedito de Andrade
Coorientador(a) - Marcello Scarpel Contini

Prof(a). Revisor(a) - Rogerio Benedito de Andrade

Etec Professora Ilza de Mattos Carvalho - São José dos Campos

O Projeto em questão pretende desenvolver uma aplicativo Mobile para Android a 
ser executado em celulares ou tablets que permitirá avisar quando dois dispositivos 
(celular,tablets ou pulseira eletrônica) estiverem distantes de acordo com raio de-
finido pelo usuário (dentro dos limites de precisão do Bluetooth). Um outro dispo-
sitivo auxiliar será uma pulseira eletrônica que emitirá sinais Bluetooth para a apli-
cação Mobile, a fim de permitir monitorar a distância entre os mesmos. A aplicação 
Mobile poderá ser utilizada por pais ou responsáveis e crianças. O objetivo é que, 
após determinada distância entre os dispositivos, o aplicativo comece a disparar 
avisos alertando o distanciamento. A metodologia consiste em verificar a distância 
entre dois dispositivos utilizando comunicação Bluetooth (precisão de 20 metros). 
Através de uma aplicação Mobile Android, desenvolvida em Java. A pulseira é um 
módulo Bluetooth integrado à placa Arduino Pro mini. Um código em C, após com-
pilado, será embarcado na placa e será responsável por enviar sinais à aplicação 
mobile que irá monitorar a distância. Uma vez que a distância é maior do que o 
definido pelo usuário, um alertar será emitido. Espera-se, com o uso da aplicação e 
dos dispositivos auxiliar na prevenção de desaparecimento de crianças ou adultos, 
pois, de acordo com pesquisa realizada no site Globo.com, a cada 11 minutos pelos 
menos uma pessoa desaparece e estes desaparecimentos podem estar ligados ao 
tráfico de crianças para fins de trabalho escravo, prostituição ou adoção ilegal. Atra-
vés de testes realizados, foi possível verificar que, até uma distância de 20 metros, 
a aplicação mobile conseguiu comunicação com os dispositivos citados e quando 
esta não mais ocorria, os aparelhos estavam distantes, resultando em um alerta 
emitido pela aplicação para o dispositivo ou pulseira (neste caso, um Led começará 

a piscar avisando o distanciamento).

Palavras-chave: Desaparecimento. Android. Bluetooth. Comunicação. Arduino.
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 4Ball-In - Jogo digital de matemática

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Advaldo Joaquim Medeiros de Almeida
Eduardo Henrique Dias de Carvalho
Gustavo Luis de Moraes Cavalcante

Orientador(a) - Janaina Dias Goulart
Coorientador(a) - Wellington da Rocha Gouveia

Prof(a). Revisor(a) - Fabiana Marcasso

Etec Paulino Botelho - São Carlos

O jogo eletrônico educacional Ball In,  tem como objetivo complementar o ensino 
dos conceitos teóricos de Matemática aprendidos na escola. Voltado para crianças 
do Ensino Fundamental I, de sete a dez anos, permite a conciliação entre a diversão 
e o aprendizado. O jogo complementa o conhecimento num ambiente adequado 
para a investigação, exploração e resolução de problemas. Baseado em estudos te-
óricos, foi identificado o perfil do público que apresenta maiores dificuldades em 
assimilar o conteúdo de Matemática. O mercado de jogos oferece várias opções, 
porém, percebe-se que ainda há demanda a ser explorada. No Ball In, a cada fase, 
uma operação matemática de multiplicação deve ser resolvida. O jogo também 
emprega conceitos básicos da Física como força e arrasto. O desafio é chegar ao 
final de todas as fases e resolver o último problema que irá testar as habilidades 
aprendidas pelo aluno durante o jogo. O Ball In conta com recurso de AudioDes-
crição (AD), que melhora a sua acessibilidade e jogabilidade; pode ser utilizado 
por jogadores com algum tipo de necessidade especial. Foram realizados testes 
com usuários representativos do público-alvo, visando otimizar e validar a quali-
dade do jogo, além de levantar potenciais problemas ainda não identificados. As 
informações recolhidas nesses testes, assim como os dados pessoais dos jogadores 
voluntários foram tratados com confidencialidade e utilizados exclusivamente para 
a documentação do projeto. Idealizado para plataforma Web e Windows Desktop, 
podendo ser futuramente adaptado para plataforma móvel (Sistema Operacional 

Android), foi desenvolvido em 2D, utilizando o software Construct2.

Palavras-chave: Construct2. Jogo. Educacional. Matemática. Game.
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 4 Blinden - aplicativo para pessoas com deficiência

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Fernanda Letícia Lotti
Luana Regina de Toeldo Cardoso
Larissa dos Santos Arco de Pain

Orientador(a) - Analder Magalhães Honório
Prof(a). Revisor(a) - Alexandre Pompeo

Etec Sylvio de Mattos Carvalho - Matão

Em Matão, o cuidado com a inclusão social e a inserção de pessoas com deficiências 
em qualquer área de atuação ou de serviço se apresenta como ponto de partida 
frente às ações sociais e cidadãs no intuito de melhorar ideias, beneficiar pesso-
as e ajudar a comunidade em seus limites ou dificuldades. Pensando em ajudar 
neste projeto de inclusão, optou-se por procurar uma entidade assistencial que já 
desenvolve o trabalho junto a comunidade, criando-se uma parceria com a ADEVI-
MA (Associação dos Deficientes Visuais de Matão) com a intenção de promover e 
facilitar o acesso à tecnologia, e com o apoio da tecnologia suprir uma necessida-
de básica de qualquer indivíduo: frequentar lojas e outros estabelecimentos com 
acesso às informações de produtos. Assim, nasceu o projeto Blinden, um aplicativo 
para assessorar pessoas com deficiência visual, cuja utilidade está no repasse das 
características de um produto por meio de um smartphone que se vale de uma 
interface inteligente e interativa. Este aplicativo conta com um leitor de QRCode, 
cuja finalidade é fazer a leitura no momento em que a câmera-leitora se posiciona 
à frente de um produto. Desta maneira, o smartphone transmitirá em áudio as defi-
nições do produto selecionado para o usuário do aplicativo. O aplicativo foi desen-
volvido utilizando o Android Studio e poderá ser executado em smartphones que 
contam com a tecnologia Google Now, de forma a permitir a execução do aplicativo 
apenas com comando de voz. O Blinden tem como principal objetivo oferecer às 
pessoas com deficiência visual condições para seu crescimento enquanto indiví-
duos, fazendo-os acreditar em suas potencialidades e ajudando-os a serem mais 
independentes, além de dar a possibilidade de praticar as mesmas atividades que 

seus semelhantes.

Palavras-chave: Blinden. Inclusão. Qrcode. Deficientes. Android Studio.
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 4Boom Party - sistema de organização de eventos

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Luciana Moreira
Caio Teixeira Araujo

João Pedro Bezerra Silva

Orientador(a) - Rita Aparecida Nunes de Souza da Luz
Prof(a). Revisor(a) - Fernanda Valli

Etec Albert Einstein - São Paulo

A organização de eventos, muitas vezes, se torna um trabalho dispendioso para 
quem organiza, por requerer a busca por salões, escolha do ambiente, objetos de-
corativos e funcionários. Tais motivos são causadores de muito estresse se a pessoa 
não puder contar coma equipe especializada em organização de eventos. Além 
disso, para a contratação dessa equipe especializada em organização de eventos é 
preciso um investimento alto. Pensando nisso é que surgiu a ideia de criar o Boom 
Party, um sistema para organização de eventos online, no qual se encontram dispo-
níveis os parceiros necessários para esse fim. Nesse sistema é possível organizar um 
evento sem a intermediação de terceiros. Assim, para a realização dessa pesquisa 
de abordagem qualitativa e natureza aplicada, foram feitas pesquisas na internet 
para a identificação de sistemas semelhantes e para a sua fundamentação teórica. 
Para o gerenciamento do projeto foram observadas algumas técnicas disponíveis 
no Guia de Conhecimentos para a Gestão de Projetos (PMBOK/PMI). Para o desen-
volvimento do sistema foram utilizadas as técnicas de modelagem e programação 
orientadas a objeto. Dessa forma, os resultados esperados após sua implantação se 
voltam para a satisfação do cliente diante do valor agregado às suas necessidades 
de diminuir os custos para a realização de um evento, por não mais requerer a in-
termediação de terceiros. O Boom Party é um sistema de organização de eventos 
inédito por reunir em um único ambiente online, acesso a informações de parcei-
ros, como decoradores, buffet, locadoras de salões, entre outros necessários para a 

realização de um evento.

Palavras-chave: Evento. Sistema. Salões. Decoradores. Buffet.
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 4 Conscae - APP para controle de consumo 

água e energia
Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Esthenio Roger Dorotheo Toledo
Alisson Ricardo Felis Galdencio

Orientador(a) - Thiago Socrates
Coorientador(a) - Luiz Fernando Medeiros

Etec Laurindo Alves de Queiroz - Miguelópolis

Conscae é um APP (Aplicativo Móvel) sustentável, pois atinge, através do uso da 
tecnologia, os três pilares da sustentabilidade (Social, Ambiental e Econômico), já 
que foi criado para gerenciar o consumo de água e energia de uma residência de 
forma dinâmica e online, através de um Tablet ou Smarthphone. Para isso o, aplica-
tivo solicitará ao usuário os números de cômodos de sua residência e os pontos de 
água, aparelhos eletroeletrônicos e lâmpadas que existem na mesma. Com estes 
dados, iremos estimar o volume de água e energia gasto fazendo um cálculo de 
consumo diário, semanal ou mensal de água e energia de uma residência. Saben-
do os valores consumidos com auxílio do aplicativo, o usuário poderá gerenciar os 
gastos de cada cômodo da sua residência; isso trará uma grande economia de água 
e energia elétrica a nosso usuário pela facilidade do gerenciamento de seus gastos, 
além de contribuir com meio ambiente, evitando o desperdício, pois, segundo um 
relatório do Ministério das Cidades, no Brasil é desperdiçada 41% da água potá-
vel. Concluindo, o Conscae veio para trazer economia para o usuário no valor pago 
mensal em suas contas de água e energia além de trazer benefício a sociedade, 
pois o objetivo é a redução do consumo, evitar o desperdício, criando um consumo 

consciente de água e energia elétrica por parte de todos os brasileiros.

Palavras-chave: Conscae. Sustentabilidade. Água. Energia. Consumo.
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 4Conversor de unidades de medida para Android

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Gleidiany Stephany Cimento da Silva
Mariele de Avila de Oliveira

Patrick Yuri da Silva

Orientador(a) - Waldemar Dibiazi Júnior
Coorientador(a) - Daniel Luis Dias da Silva

Etec de Santa Rosa de Viterbo - Santa Rosa de Viterbo

O presente trabalho teve por objetivo a implementação de uma aplicação mobi-
le para plataforma Android que permita realizar a conversão entre unidades de 
medida de distância, temperatura e pressão, auxiliando no ensino de Física. Para 
a implementação da aplicação, serão utilizadas as tecnologias: Linguagem de Pro-
gramação Java, o kit de desenvolvimento de software Android (SDK Android) e a 
ferramenta de desenvolvimento de software (IDE) Eclipse, bem como o módulo 
Eclipse denominado ADT (Android Development Tools). Para armazenamento de 
dados da aplicação, os alunos utilizaram uma base de dados SQLite devido a fle-
xibilidade e performance em aplicações que não demandam o uso de uma cone-
xão com Sistema Gerenciador de Banco de Dados em rede. Entretanto, devido a 
questões de performance das estações de trabalho da ETEC para execução de um 
emulador, os alunos utilizaram o sistema operacional Fedora Linux 21 para insta-
lar a IDE Eclipse e o emulador para que o mesmo execute a versão 5 (Lollipop) do 
Sistema Operacional Android. A aplicação foi organizada de tal forma a apresentar 
menus que possibilitem ao usuário selecionar fórmulas para cálculos de diversas 
grandezas, como volume, pressão, temperatura e velocidade; a seleção de tais cate-
gorias permitirão ao usuário selecionar fórmulas específicas de modo que a seleção 
delas levem à exposição de campos para que o usuário preencha tais variáveis e 

obtenham o resultado.

Palavras-chave: Android. Mobile. Física. Java. Linux.
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 4 Creative - uma comunidade para jovens criativos
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Jefferson Alves da Silva Pereira

Orientador(a) - Ronildo Aparecido Ferreira
Coorientador(a) - Luciana Ferreira Baptista

Prof(a). Revisor(a) - Ana Lucia da Silva Onofre Gatto

Etec Vasco Antonio Venchiarutti - Jundiaí

O Brasil incentiva pouquíssimo as ideias dos jovens em relação ao que se deve-
ria, tanto na sociedade, quanto na escola; e quando abre espaço para as ideias dos 
jovens, divulga-as somente para um determinado grupo de pessoas. E esse é um 
grande problema, pois, o jovem, com sua abertura às novas possibilidades, pode 
contribuir muito para o avanço da ciência no Brasil; ele pode desenvolver novos 
métodos e técnicas, capazes de resolver vários dos problemas existentes; e a falta 
de reconhecimento das ideias desses jovens os desmotivam a pôr em prática o que 
pensam, muitas vezes divulgando suas ideias no exterior, como nos Estados Uni-
dos, onde esse reconhecimento é maior. Para amenizar esse problema, foi desen-
volvida uma comunidade online, em que os jovens possam divulgar as suas ideias 
em formato de documento; e essas ideias podem abranger, tanto as diversas áreas 
do conhecimento, como matemática, física, sociologia, filosofia, entre outras, como 
também soluções para problemas sociais, como a falta de moradia adequada em 
regiões mais carentes do país; e nela, os jovens também podem interagir com ou-
tros, e participar de fóruns de discussão. Essa comunidade foi construída baseando-
-se nos conhecimentos adquiridos nas aulas de programação para a internet. Para 
conhecer um pouco mais da realidade do jovem com relação às suas ideias, foram 
feitas entrevistas com professores e alunos, além de pesquisas na internet sobre a 
opinião de psicólogos, educadores e empresários acerca da importância da criativi-
dade do jovem, e do seu incentivo, para a sociedade. O que se espera desse projeto 
é que ele consiga trazer um maior incentivo aos jovens brasileiros de divulgarem 
as suas ideias; e assim, aprimorando o potencial criativo dos mesmos, que estarão 

mais aptos a contribuir com a ciência e a sociedade brasileira.

Palavras-chave: Comunidade. Ciência. Jovem Cientista. Ideias Criativas.  
Compartilhar Ideias.
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Samuel Oliveira Santos
Marcelo Batista da Silva

Marlon Miqueias Cerqueira da Cruz

Orientador(a) - Jeferson Roberto de Lima
Coorientador(a) - Carlos Alberto Pereira da Silva

Etec Zona Leste - São Paulo

O Detector de Agentes e Reconhecimento Facial é um projeto voltado para o aper-
feiçoamento na área da segurança, tanto para locais públicos como locais privados, 
possibilitando o aumento da proteção com relação as pessoas e ao patrimônio. O 
projeto consiste em desenvolver um sistema que através de um conjunto de câme-
ras em posições estratégicas, telas de monitoramento e um software permitirá ao 
usuário supervisionar o espaço através dos recurso de reconhecimento facial, visão 
computacional e inteligência artificial, que proporcionará a identificação dos indi-
víduos registrados na base de dados, com isso indicando o acesso de pessoas não 
autorizadas ou não reconhecidas pelo programa numa área considerada como res-
trita, perímetro do estabelecimento ou da instituição, impossibilitando uma falha 
de segurança como a transferência de uma chave ou senha. Através da utilização 
do detector de agentes e reconhecimento facial, será possível a configuração de 
novas estratégias de monitoramento, proteção de perímetro, liberação de acesso e 
entre outros métodos de segurança aplicáveis em diversos tipos de ambientes de 
diversas formas, deste modo podendo se adequar a diferentes maneiras, de acordo 
com a necessidade do usuário e/ou do local onde será implantado o sistema, assim 

inovando os tipos de monitoramentos e aperfeiçoando a segurança do local.

Palavras-chave: Segurança. Monitoramento. Sistema.  
Reconhecimento Facial. Ambiente.
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Aldo dos Santos Dias

Orientador(a) - Anderson Sene Gonçalves

Etec Professor José Sant Ana de Castro - Cruzeiro

A taquigrafia, pouco praticada na atualidade e, ao mesmo tempo, indispensável aos 
meios legislativos e judiciários, é um método de escrita muito antigo que, se execu-
tado habilmente, proporciona ao taquígrafo a capacidade de registrar, em média, 
150 palavras por minuto. Neste contexto, os objetivos deste projeto influenciam o 
restabelecimento, a difusão e a popularização do uso da técnica taquigráfica, além 
de melhorar a performance de taquígrafos e digitadores, uma vez que reúne to-
das as etapas necessárias neste processo, como digitação, correções gramatical e 
ortográfica e outras edições. Acima de tudo, desenvolvido por meio da linguagem 
de programação Java, o programa é a digitalização do método taquigráfico, neste 
caso, criado por Oscar Leite Alves (1902–1974). Em seu ambiente de digitação, ocor-
re o aparecimento dos caracteres digitados, os quais são decodificados e compara-
dos aos existentes na biblioteca Jortho, a qual é responsável pela representação do 
termo inserido, conforme as normas ortográficas da língua portuguesa, a fim de 
formar a palavra desejada. Tais caracteres entram a partir do teclado, o qual, neste 
caso, possui as teclas redefinidas e configuradas de modo que, além de letras do 
alfabeto, possuem representações fonéticas, dentre outros afixos. Posto que o tex-
to taquigrafado à mão, para que seja inteligível aos não conhecedores da técnica, 
precise ser transcrito caligraficamente e revisado uma ou mais vezes, o software 

possibilita a realização destes processos em um único ambiente digital.

Palavras-chave: Taquigrafia. Java. Jortho. Taquígrafos. Digitalização.
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Renan Vicente da Costa
Thiago de Almeida Silva
Matheus Bueno Euzebio

Orientador(a) - Camila Baleiro Okado Tamashiro
Coorientador(a) - Douglas Baptista de Godoy

Prof(a). Revisor(a) - Me. Jussara da Silva Tavares

Etec Professora Marinês Teodoro de Freitas Almeida - Novo Horizonte

Observou-se nos últimos anos o aumento do volume de dados trafegados na in-
ternet, seja por computadores tradicionais e demais dispositivos móveis com o res-
pectivo aumento de diversos tipos de redes sociais existentes – alterando assim o 
comportamento dos indivíduos inseridos nestas. A partir dessa premissa, o traba-
lho buscou desenvolver um aplicativo mobile para sua rede social já existente – a 
Dreamfox - para armazenamento e compartilhamento de vídeos focados em novos 
talentos, interligando a diversidade de talentos artísticos existentes entre os jovens 
inseridos na comunidade Paula Souza e demais jovens, sensibilizando-os a promo-
ver seu talento e, respectivamente, a cultura local em que está inserido. Os usuários 
puderam inserir seus vídeos instantaneamente com o aplicativo e classificá-los por 
categoria: mais curtidos ou por nome do autor para facilitar seu compartilhamento. 
A metodologia empregada foi técnica de gerenciamento de projetos para estudo 
de viabilidade com revisão bibliográfica, pesquisas qualitativas e quantitativas, pla-
nejamento, execução de cronograma para desenvolvimento de projeto piloto de 
sua versão mobile e fase de testes com usuários. Espera-se, como resultado em lon-
go prazo, a promoção de talentos regionais e que a rede social ofereça maior intera-
ção e dinamismo entre os usuários que utilizam o aplicativo mobile, concluindo-se 
e comprovando-se desta forma a alteração de comportamento de indivíduos que 

se comunicam diariamente por redes sociais.

Palavras-chave: Rede Social. Interatividade. Vídeos. Talentos. Cultura.
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Gabriel Catice da Silva
João Antonio Barbosa da Silveira

Vinicios Ferreira Maggio

Orientador(a) - Adriano Aparecido Virgilio
Coorientador(a) - Nilze Benhame

Prof(a). Revisor(a) - Benedita Elaine Santa Roza

Etec Tenente Aviador Gustavo Klug - Pirassununga

O E-Klug é um portal do conhecimento desenvolvido por discentes concluintes do 
Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio e tem como 
objetivo fornecer conteúdo e auxiliá-los quando não estão em sala de aula, atra-
vés de postagem de materiais didáticos e atividades elaboradas pelos professores, 
além de oferecer o recurso de provas on-line e chat interativo para todos os alunos 
matriculados na Etec Tenente Aviador Gustavo Klug. Por se tratar de um portal web, 
seu desenvolvimento seguiu o ciclo de vida de um software, sendo desenvolvidos 
em fases de levantamento dos requisitos e funcionalidades necessárias ao produto 
final com pesquisas qualitativas e quantitativas, sendo o público alvo os professores 
e alunos da instituição acima mencionada que no momento não possuía tal ferra-
menta, mensurando as suas carências e dificuldades em complementar o conteúdo 
exposto em sala de aula. Passada a fase inicial, começou então a fase de projeto do 
sistema, seguindo-se da fase de codificação que utilizou ferramentas conhecidas no 
mercado, tais como: PHP, MySQL, CSS, JavaScript dentre outros existentes; logo a se-
guir deu-se a etapa de teste de usabilidade com os usuários, sendo eles professores 
e alunos. Ao término do projeto, houve a implantação do sistema e a sua ratificação, 
pois o produto final auxilia os professores disponibilizando conteúdo extraclasse e, 

com isso, colaborando no processo de ensino aprendizagem.

Palavras-chave: E-klug. Conhecimento. Informática. Extracurricular. Portal.
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Eduardo Augusto Ramos
Gabriel Filipe Ferreira

Jhonatan Vitor Lopes Camargo

Orientador(a) - João Rubens Marchetti Filho
Prof(a). Revisor(a) - Hirlei Magalhães

Etec Pedro Ferreira Alves - Mogi Mirim

O acesso e utilização de redes sociais virtuais é uma realidade no cotidiano da po-
pulação brasileira. Na escola, docentes e discentes utilizam este meio de comunica-
ção para trocar informações sobre atividades e avaliações, além de manterem laços 
de amizade a partir de grupos e serviços de mensagens presentes nestas redes 
virtuais. A partir desses fatos, observa-se a importância de utilizar esses ambien-
tes virtuais como uma ferramenta de estudos atrativa para alunos e professores. O 
sistema aqui apresentado é um site que foi desenvolvido para ser um ambiente co-
mum de interação entre docentes e discentes das escolas técnicas do estado de São 
Paulo (Etecs), já que conta com uma série de ferramentas e funcionalidades, que 
se propõem a melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Alunos e professores 
podem usufruir, desta maneira, de opções como grupo de estudos e agenda virtual, 
a partir de uma interface simples e funcional. A análise de uma pesquisa realizada 
com alunos e professores que utilizaram o site mostrou que todos os participantes 
encontraram ferramentas de apoio aos estudos, que permitiram a socialização de 
informações, como data de entrega de trabalhos e resultado de avaliações, de uma 
forma mais abrangente, quando comparada ao uso de outros ambientes virtuais 
sociais. Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de ambientes virtu-
ais dedicados a tarefas não generalizadas, o que torna o site Etec Social uma rede 
social alternativa para auxiliar nos processos de aprendizagem das Escolas Técnicas 

Estaduais de São Paulo.

Palavras-chave: Redes Sociais. Internet. Educação. Tecnologia. Informação.
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João Vitor da Silva Vigilato
Victor Hugo Schmidt Marinho
Cassiel Ribeiro da Silva Matos

Orientador(a) - Lucas Froner de Oliveira Silva
Coorientador(a) - Guilherme Henrique Girolli

Prof(a). Revisor(a) - Stella Karina Leonel Wiziack

Etec Coronel Raphael Brandão - Barretos

O projeto denominado EU PREFEITO é um software na plataforma WEB de gestão 
compartilhada dos próprios e serviços públicos do município, cujo objetivo é faci-
litar a comunicação entre os cidadãos e gestores públicos sobre os problemas dos 
próprios e serviços públicos do município. O software será criado na linguagem 
PHP que é uma linguagem livre usada originalmente apenas para o desenvolvi-
mento de aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de gerar 
conteúdo dinâmico na World Wide Web e, juntamente com essa ferramenta, estará 
o Banco de Dados (BD) MySQL, no qual serão armazenados os conteúdos necessá-
rios para o funcionamento do projeto. Por ser desenvolvido no formato software 
web, o mesmo poderá ser utilizado em todos os tipos de dispositivos e sistemas 
operacionais disponíveis. O produto viável mínimo (Minimum viable product ou 
MVP) será um protótipo executado em um servidor local, usando o Xampp, que 
é um servidor independente de plataforma, software livre, que consiste principal-
mente no BD MySQL, o servidor web Apache e os interpretadores para linguagens 
de script: PHP e Per ou em um servidor online. O projeto Eu Prefeito irá beneficiar a 
comunidade, facilitando a comunicação entre os munícipes e os gestores públicos 
sobre problemas no município, tais como: limpeza de vias e próprios públicos, ma-
nutenção na pavimentação asfáltica, sinalização horizontal, vertical e de endereça-
mento. Além disso, possibilitará a localização dos serviços públicos e o anúncio de 
campanhas, audiências públicas e outros informes pertinentes ao funcionamento 
da cidade. Com o projeto, haverá o ganho tecnológico com criações funcionais de 
serviços criativos, além do processo de inclusão social para o desenvolvimento so-

cial, econômico e da cidadania.

Palavras-chave: Software. Serviço. Criativo. Público. Prefeito.
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Leonardo Aguiar Santana de Carvalho Oliveira

Orientador(a) - Hélio Moreira da Silva

Etec Professor Alfredo de Barros Santos - Guaratinguetá

O projeto parte do princípio de que o turismo é a principal atividade financeira do 
município de Cunha. Além disso, a tecnologia de aplicativos para dispositivos mó-
veis vem crescendo no mercado nos últimos anos, assim, espera-se que o mesmo 
solucione o problema da divulgação dos estabelecimentos e pontos turísticos da 
cidade.O turista necessita de informações corretas e práticas quando chega a seu 
destino, porém, muitas vezes, não está disposto a procurar panfletos referentes a 
todas as atrações presentes no local, segundo pesquisas do curso de Lazer e Turis-
mo que serve de referência para este trabalho. Neste conceito, a tecnologia móvel 
oferecerá nos aparelhos todas as informações de forma sistematizada e prática, 
dando ao turista tranquilidade para encontrar os destinos já programados e co-
nhecer novos roteiros de visitação. Facilitando a vida do principal cliente que é o 
visitante, o aplicativo promoveria a cidade no cenário turístico regional, nacional e 
internacional, e geraria interesse de outras estâncias turísticas para com o projeto, 
promovendo a carreira dos desenvolvedores. Fundamentando-se nessas teorias, o 
projeto procura obter êxito e colaborar para o aumento do número de visitantes e, 
com isso, proporcionar melhor qualidade ao lazer dos que procuram as atrações do 
município de Cunha, tendo em mãos um aplicativo que proporcione informações 
turísticas locais. A metodologia empregada para a realização deste trabalho foi a 
análise de informações pautada em pesquisas bibliográficas, entrevistas, pesquisas 
de mercado e pesquisas de campo. Para tanto, foram feitas entrevistas com turistas 

e comerciantes que acompanham o desenvolvimento de Cunha.

Palavras-chave: Cunha . Turismo. Aplicativo. Cachoeiras. Estância.
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Orientador(a) - Valnei Henrique dos Reis
Prof(a). Revisor(a) - Silvio Gargano Junior

Etec Antonio de Pádua Cardoso - Batatais

O projeto Frost Medic consiste numa minigeladeira, que apresenta um sistema de 
refrigeração à base de uma pastilha Peltier, pequena unidade que utiliza tecnolo-
gia de matéria condensada para operar como bombas de calor gerando um efeito 
aquecedor ou resfriador - quando uma corrente elétrica passa por dois condutores, 
a voltagem aplicada aos polos de dois materiais distintos cria uma diferença de 
temperatura, i.e., um cooler instalado no equipamento jogará o ar frio para dentro 
da mini geladeira e o outro cooler jogará o ar quente para fora - . Essa pastilha con-
tém uma série de elementos semicondutores do tipo-p e tipo-n, agrupados como 
pares, que agirão como condutores dissimilares, garantindo a temperatura adequa-
da dos medicamentos, evitando danos. Foi utilizada também uma placa Arduíno, 
com módulo MTV020-SD para a saída de áudio já configurada com determinado 
som, especificando a prateleira e a localização do remédio, e também uma fonte 
12V de 5amp para alimentação elétrica. O projeto oferece aos deficientes visuais, 
auditivos, físicos e idosos, uma saída de áudio que, após o momento da abertura da 
porta, um som informará sobre os medicamentos disponíveis como, por exemplo: 
nome, numeração das prateleiras onde estarão armazenados, posologias e horários 
a serem consumidos. Além do sistema de áudio, o protótipo contará também com 
a linguagem em Braille, indicados em marcações próximas aos medicamentos a se-
rem utilizados; essas escritas informarão à pessoa a indicação de cada remédio nas 
prateleiras. A intenção é, futuramente, programar uma saída de vídeo localizada 
na porta da mini geladeira, apresentando os remédios que estão armazenados em 
seu interior, contemplando deficientes auditivos, mas, por ora, o projeto apresenta 
apenas uma saída de áudio. O projeto visa provocar uma melhoria na qualidade de 
vida de pessoas com necessidades especiais, conferindo-lhes a autonomia. Trata-se 
de um grande avanço, pois pode oferecer independência, satisfação e realização.

Palavras-chave: Peltier. Deficientes. Medicamentos. Braile. Geladeira.
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Orientador(a) - Marcos Costa de Sousa

Etec de Embu - Embu das Artes

O projeto Game Fuga desenfreada consiste na elaboração de um jogo eletrônico 
para plataforma mobile, tendo como suporte um jogo de tabuleiro já existente, 
criado em meio acadêmico, com o mesmo nome. O objetivo principal é adaptar 
a jogabilidade e as dinâmicas para o universo digital; em sequencia o manual de 
instruções será lapidado para a nova plataforma; artes conceituais serão reaprovei-
tadas para gerar animações e, uma trilha sonora e sons de efeito serão produzidos. 
Serão apresentadas pesquisas de publico-alvo, mercado atual e conceitos de jogos. 
O sistema será programado na linguagem C# utilizando conceitos de POO (Progra-
mação Orientada a Objetos). É esperado que o jogo torne-se fácil, com mecânicas 
dinâmicas que cativam o interesse do usuário e uma interação Jogador x Jogador 
como diferencial no ramo mobile. Além de estimular os docentes e discentes do 
curso técnico de informática das Etecs do Centro Paula Souza a utilizarem esse tipo 
de desenvolvimento de jogos, que é altamente educativo e motivador. Podemos 
concluir que a motivação existente entre alunos, professores, coordenadores e di-
reção da Etec de Embu está sendo muito bem aproveitada e vários alunos se moti-
varam para este tipo de desenvolvimento, até mesmo com alunos de outros eixos 

tecnológicos, que se interessaram pelo curso Técnico em Informática.

Palavras-chave: Jogo Eletrônico. Mobile. Adaptar. C#. Poo.
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Orientador(a) - Vanessa Ferraz Duarte Costa
Coorientador(a) - Erico de Souza Veriscimo

Etec de Guaianazes - São Paulo

Atualmente, a humanidade presencia graves problemas ambientais, prejudicando 
a vida na Terra. Isso vem acontecendo rapidamente, sendo então o desafio atual 
reverter esse quadro, para não prejudicar as presentes e futuras gerações. Posto 
isso, surgem cada vez mais questionamentos de como abordar a conscientização 
ambiental de forma ampla e interessante, para retardar essa degradação. A Edu-
cação tem um importante papel nisso, pois auxilia na formação de um indivíduo 
porém, a realidade escolar está distante de uma educação ambiental onde seu en-
sinamento seja atrativo. O principal fator que ocasiona isso é a maneira tradicional 
em que o tema é apresentado, não gerando interesse. A Educação Ambiental deve 
ser apresentada de forma descontraída desde a infância, gerando uma visão crítica 
e consciente do mundo ao seu redor. Utilizando-se jogos educacionais, é possível 
despertar esse interesse e proporcionar diversos benefícios como a habilidade de 
tomar decisões e compreender problemas. Neste contexto, foi desenvolvida uma 
plataforma de jogos com o objetivo de conscientizar crianças de 8 a 12 anos, em 
que são apresentadas situações-problema e como resolvê-las, abrangendo diver-
sas áreas do meio ambiental como reciclagem, tratamento da água, preservação 
da fauna e flora, tipos de energias renováveis e afins. Para a avaliação dos jogos, 
foram realizados testes com 40 alunos da instituição de ensino CEU Vila Curuçá, 
que comprovaram a hipótese levantada: de que um software com jogos educativos 
estimularia em crianças uma consciência de preservação ambiental. Dessa forma, 
cidadãos conscientes se desenvolverão, formando futuramente, uma geração res-
ponsável de suas ações para com o meio ambiente, o que pode retardar o grave 

quadro de degradação ambiental presente nos dias atuais.

Palavras-chave: Jogos. Motivação. Crianças. Conscientização. Ambiental.
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 4GSP - gestão de substituição de Professor

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Igor Lúcio Manta Guedes
Leonardo Miguel de Oliveira

Orientador(a) - Jaqueline Ferreira Domenciano

Etec Francisco Garcia - Mococa

Diariamente, unidades escolares se deparam com a ausência de professores. Na 
maioria das vezes, os professores não comunicam à coordenação em tempo há-
bil de encontrar outro professor da mesma habilitação para realizar a substitui-
ção, ocasionando um déficit de aula. Tal dificuldade gera um impacto negativo na 
aprendizagem do aluno, visto que este nem sempre está disponível para uma aula 
de substituição fora do seu horário normal. Em busca de propor uma alternativa 
para minimizar este problema, foi desenvolvido um sistema que auxiliará a ges-
tão pedagógica no processo de substituição de um professor. Cada professor terá 
acesso às aulas que deverão ser ministradas em um determinado dia, e este poderá 
marcar a aula que não poderá comparecer. Em seguida, o coordenador pedagógico 
e o coordenador do curso receberão esta notificação. Com base no banco de da-
dos, o sistema oferecerá sugestões de professores habilitados e disponíveis para a 
realização da substituição. O sistema consiste em 3 módulos. No módulo da gestão 
pedagógica serão lançados os horários de cada professor, bem como sua atribui-
ção de aula do semestre. Os módulos 2 e 3 serão utilizados através de dispositivo 
móveis, exclusivamente em sistema operacional Android. No módulo 2, o Professor 
visualizará suas aulas e terá a opção de informar as aulas de que se ausentará. Já o 
módulo 3 é dedicado ao uso do coordenador que terá um ambiente específico para 
visualizar o déficit de aula do dia, e as sugestões do sistema. Através do sistema, o 
coordenador poderá enviar uma notificação ao professor sugerido, para avaliar a 
possibilidade de realização da substituição e, consequentemente, evitar danos ao 

processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Falta docente. Substituição de docentes. Android.  
Dispositivo móvel. Coordenação.
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 4 Hemolab - Sistema gerenciador 

de Banco de sangue
Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Gustavo Matos Araújo
Liam Maricato Pitta Brás

Andrew Ribeiro Fraga

Orientador(a) - Juliana da Silva Linhares Beda
Coorientador(a) - Maristela de Carvalho Gamba

Etec Aristóteles Ferreira - Santos

A saúde é um bem indispensável para nossa vida; por isso, um bom atendimento 
hospitalar é de extrema importância, principalmente em casos de urgência, em que 
um erro ou demora no atendimento pode custar uma vida. Em alguns desses casos, 
pode ser necessária uma transfusão de sangue e isso só é possível graças aos ban-
cos de sangue e hemonúcleos. Um exemplo de doença para o qual é necessária a 
transfusão de sangue é a dengue hemorrágica, que é a causa de cerca de 500 mil 
internações anuais, além de outras doenças que necessitam de bolsas de sangue 
e acidentes, devido à grande perda de sangue. Com isso, podemos concluir que a 
demanda tanto pela entrada, quanto pela saída das bolsas dos bancos de sangue é 
muito alta, podendo, assim, gerar lentidão e possibilitando erros se o gerenciamen-
to for feito por um sistema falho, ou até, em alguns casos, sistemas que ainda usam 
prontuários de papel, aumentando o espaço e o material necessário, e diminuindo 
a eficiência e praticidade do processo. O objetivo deste projeto é criar um Sistema 
de Gerenciamento de um Banco de Sangue, visando melhorar o atendimento, a 
rapidez, as funcionalidades e diminuir a taxa de erros. Para o desenvolvimento da 
pesquisa, de abordagem qualitativa, a equipe utilizou questionários direcionados 
à população e entrevistas com funcionários de hospitais, além de ter realizado 
também, uma revisão bibliográfica. Um dos problemas encontrados no banco de 
sangue é a falta de um sistema que englobe todos os setores do local, uma vez que 
quando é necessária a comunicação entre diferentes partes do banco de sangue, e 
essa é feita por meio de “boca a boca”. Com isso, o grupo concluiu que seria relevan-
te desenvolver um sistema que integrasse as diversas partes do banco de sangue e 

possibilitasse uma comunicação mais eficiente.

Palavras-chave: Banco de Sangue. Hemonúcleo. Gerenciamento de Dados.  
Sistema. Saúde.
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 4História para crianças na web

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Danielle Oliveira Matias dos Anjos
Gabrielly Navega Maia

Karoline Gomes de Oliveira

Orientador(a) - Clélia Passos
Coorientador(a) - Simone dos Santos Medeiros Lacerda

Prof(a). Revisor(a) - Ricardo Leardini Lobo

Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Santana de Parnaíba

O site tem como objetivo contar história para crianças com deficiências visuais e/ou 
auditivas e ajudar as crianças que estão começando a ler, promovendo a interação 
com o conteúdo exposto no site, no qual haverá a opção de leitura em áudio, com 
o  qual as crianças que ainda não sabem ler podem ouvir as histórias. Ele também 
será útil para professores, pois eles poderão acessar nosso site, pois ele conterá 
atividades lúdicas no final de cada história. Como hoje em dia tudo se baseia na 
tecnologia, nosso site utiliza os recursos de criação das ferramentas de desenvol-
vimento web. • Linguagem PHP: O PHP é uma linguagem de script open source de 
uso geral, muito utilizada, e especialmente adequada para o desenvolvimento web 
e que pode ser embutida dentro do HTML. • HTML: HTML é uma das linguagens que 
utilizamos para desenvolver websites. O acrônimo HTML vem do inglês e significa 
Hypertext Markup Language ou em português Linguagem de Marcação de Hiper-
texto. • MySQL: é um sistema gerenciador de banco de dados relacional de código 
aberto usado na maioria das aplicações gratuitas para gerir suas bases de dados.  
• Fireworks: é um editor de imagens de bitmap e desenho vetorial desenvolvido 
pela Macromedia, posteriormente adquirido pela Adobe. • Photoshop: é um sof-
tware caracterizado como editor de imagens bidimensionais do tipo raster desen-
volvido pela Adobe Systems. • Wamp: é uma aplicação que instala um ambiente 
de desenvolvimento web no Windows. Com esse site, esperamos que alcancemos 
nossos objetivos de conseguir integrar as crianças especiais ou mesmo aquelas 
crianças que esqueceram a magia das histórias e contos; a tecnologia hoje em dia é 
o meio mais utilizado de comunicação, por isso nós objetivamos desenvolver esse 
tipo de site; desse modo, consideramos que poderemos chamar a atenção tanto 
das crianças quanto dos pais e professores, e assim, ter um site bem sucedido.

Palavras-chave: História. Crianças. Deficiências. Tecnologia. Comunicação.
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 4 Inside me - depressão na adolescência

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Luiz Carlos de Araujo Machado

Orientador(a) - Marcelo Batista Onuki

Etec de Cubatão - Cubatão

A depressão é a doença psiquiátrica mais comum que existe. Estima-se que a de-
pressão ocupará o segundo lugar entre as causas de doenças e incapacidade no 
mundo no ano de 2020. Assim como em outras faixas etárias, na adolescência tam-
bém é comum casos de depressão; entretanto esse período é muito complicado 
fazendo as pessoas subestimarem a depressão na adolescência por acreditar que as 
mudanças radicais no comportamento do adolescente são características comuns 
desta fase. No entanto, existem evidências que essas mudanças nos adolescentes 
podem ser possíveis sintomas de depressão. A depressão pode interferir de manei-
ra significativa na vida diária, nas relações sociais e no bem-estar geral do adoles-
cente, podendo até levar ao suicídio, abordando essa problemática foi desenvol-
vido um jogo digital com o auxílio da tecnologia da informação e com base nas 
informações levantadas nas pesquisas bibliográficas, de campo, entrevistas com 
profissionais da área de psicologia e nos questionários aplicados para apresentar 
no jogo as informações necessárias sobre a depressão na adolescência com o ob-
jetivo de conscientizar os jogadores, que podem ser quaisquer pessoas próximas a 
adolescentes, que depressão é uma doença séria e que possui tratamento. O jogo 
foi apresentado ao público em geral e para profissionais da área; após a aplicação 
do game, mostrou-se que é possível a conscientização e aprendizagem de temas 

com foco em depressão através de um jogo digital.

Palavras-chave: Depressão na adolescência. Jogos Digitais. 
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 4Jogo de Rpg - the last chance

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Débora Cavalcante Santos
Natalya Santos Azevedo

Tomás Pontes Dias de Souza

Orientador(a) - Caio Vinícius Malheiros Duarte

Etec Professora Ermelinda Giannini Teixeira - Santana de Parnaíba

O presente projeto se propõe a desenvolver um jogo de RPG para alunos do Ensi-
no Fundamental II e Ensino Médio, com o  objetivo de auxiliá-los no processo de 
aprendizagem, desenvolvendo - de forma lúdica, prazerosa, interativa dinâmica - as 
competências de observação, raciocínio, dedução, comparação, relação e resolu-
ção. A proposta de desenvolvimento de competências e habilidades necessárias, 
supracitadas, oferecidas pelo jogo/estudo, pretende proporcionar ferramentas/me-
canismos de raciocínio que ultrapassem o presente dos alunos, acompanhando-os 
em seu futuro percurso acadêmico, profissional, social e pessoal, buscando solu-
ções para os inúmeros e variados problemas, desafios e obstáculos que surgirão, 
de forma mais rápida e eficaz. A metodologia utilizada neste trabalho inclui uma 
pesquisa - e posterior análise - da frequência da deficiência na utilização da lógi-
ca e do processo cognitivo, apresentados pelos alunos do Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio sua vida acadêmica. As propostas e investigações têm como base 
a teoria dos estágios do desenvolvimento evolutivo, de Jean Piaget, com foco no 
quarto estágio, o Operatório Formal, em que se encontram os alunos das grades es-
colares escolhidas no projeto. Espera-se que, a partir desse projeto, o aluno amplie 
seus conhecimentos gerais e desenvolva, de forma mais efetiva e satisfatória, o seu 
raciocínio lógico. A elaboração e realização do presente projeto nos proporcionou 
a oportunidade de aplicar a teoria estudada no desenvolvimento de um jogo real, 

que auxiliará outros estudantes no processo ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Rpg. Aprendizagem. Alunos. Competências. Raciocínio.
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 4 Lamp - compartilhar é a nossa ideia

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

José Lisboa Silva Júnior
Higor Matheus Ferreira da Silva

Italo Fontes Ferreira

Orientador(a) - Mauricio Aparecido Ferreira
Coorientador(a) - Maria de Lourdes Tonobohn

Prof(a). Revisor(a) - Claudete da Silva

Etec de Campo Limpo Paulista - Campo Limpo Paulista

LAMP é uma rede social dinâmica, focada no compartilhamento de ideias e proje-
tos educacionais. Com funcionalidades de acessibilidade e interface prática, Lamp 
é um aplicativo que possibilita a interação de qualquer pessoa, facilitando e estimu-
lando o compartilhamento de projetos, ajudando instituições de ensino a aplicar 
novos métodos educacionais em seus ambientes (projetos), demonstrando novos 
pontos de vista sobre questões comuns no ambiente de educação (LAMPs). Cria-
ção de ferramenta de fomento com as seguintes questões básicas: O que você faria 
para melhorar a educação no Brasil? e o posicionamento do projeto é : Nós esta-
mos compartilhando! O usuário tem acesso a uma lista de Lamps, compartilhados 
por outros usuários, como ideias rápidas, pontos de vista, respostas para questões 
educacionais. Esta lista pode ser atualizada com o botão Lamps. Um menu permi-
te que o novo Lamp seja criado, que Lamps publicados sejam acessados, além de 
configurações. Os projetos podem ser vicualizados através de uma lista. Ao criar um 
novo projeto o usuário encontra opções de construção com toda estrutura (título, 
descrição, categorias, dados para contado dos interessados de outras instituições), 
em um nível de detalhamento que permite e favorece a compreensão. Esse projeto 
participou da maratona de aplicativos da FIAP-GOOGLE, ficando entre os 10 pri-
meiros em nível nacional. O LAMP permite interação entre as pessoas que tenham 
interesse em participar da educação do Brasil de forma prática, tirando ideias das 
cabeças e gavetas, disponibilizando-as para outros interessados, gerando uma rede 

fomentadoras de projetos maiores.

Palavras-chave: Aplicativo. Educação. Compartilhamento de Dados.  
Inovação. Fomento.
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 4LDR - Sistema de segurança com Arduíno e sensor

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Jonatas Antonio
Pedro Henrique de Almeida Souza

Jonathan Euflauzino de Oliveira

Orientador(a) - Pablo Luís Fazzanaro
Prof(a). Revisor(a) - Luciana Salla Lopes

Etec Deputado Salim Sedeh - Leme

Constata-se que, atualmente, o índice de crimes ocorridos em empresas e residên-
cias têm aumentado, tornando indispensável o alto investimento em equipamentos 
de segurança. A fim de minimizar os custos e disponibilizar a segurança desejada, 
foi desenvolvido um sistema eletrônico de segurança, utilizando a plataforma físi-
ca Arduíno UNO. A utilização do ambiente Arduíno para o desenvolvimento deste 
projeto, está relacionada às suas características open source e pela sua flexibilidade 
de se modelar aos diversos tipos de projetos tecnológicos. Para o desenvolvimento 
de um sistema de segurança utilizando feixes de laser, além da plataforma Arduíno, 
utilizou-se um sensor de detecção de luz (LDR), emissor de laser, sirene, espelhos e 
um sistema desenvolvido em Visual Basic para gerenciar o sistema alarme. Por meio 
do LDR, são captados as variações dos feixes de laser que incidem sobre ele trans-
formando o sinal luminoso em sinal elétrico, para ser processado posteriormente. 
Os raios laser de baixa potência (de 1 até 5 miliwatt) pertencem a classe ILLA e fo-
ram projetados através de uma caneta de 15 miliwatts, alimentada por uma bateria 
de 5 volts. Utilizou-se também uma sirene de 5 volts modulada para alarmes, e o 
tom emitido por ela é determinado pelo oscilador CI-1ª, feito em uma das quatro 
portas NAND que disparam do circuito integrado. Se houver uma interrupção do 
raio laser, o sistema emitirá um aviso sonoro para seu proprietário. Os testes foram 
realizados em um ambiente controlado e observou-se que o sistema operou com 
98% de eficácia. Contudo, dois problemas foram verificados, sendo um relacionado 
ao alto consumo das baterias do emissor do laser e outro aos desalinhamentos dos 
espelhos que demanda a futuras pesquisas para minimizarmos esses problemas. 
Por fim, o projeto atendeu às expectativas, funcionando de modo eficiente e com 

um baixo custo em sua construção.

Palavras-chave: Alarme. Arduino. Laser. Sistema. Segurança.
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 4 Librando - Aprenda libras brincando

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Katielly Feitosa Rezende
Isabelle Ribeiro Costa

Beatriz Moraes dos Santos Andrade

Orientador(a) - Antonio César Lemos de Oliveira
Coorientador(a) - Davi Vilar

Prof(a). Revisor(a) - Rita de Cassia Batista Arantes

Etec de Sapopemba - São Paulo

O projeto LIBRANDO tem como objetivo o ensino da linguagem de sinais a qual-
quer indivíduo que tenha interesse, pois realizará a intertextualidade entre a língua 
e a ludicidade, fator agradável a todos. De acordo com nosso referencial teórico a 
maioria dos deficientes auditivos começam a aprender LIBRAS nos seus primeiros 
anos; sendo assim, é importante que famílias com deficientes aprendam essa lin-
guagem, isso porque eles se sentem mais inclusos por terem familiares que saibam 
se comunicar com eles. Apresentamos esse projeto como intuito de solução para 
esse problema. Um software que interage com o usuário, propondo atividades, 
histórias e jogos para melhor interação. O aplicativo é composto por uma série de 
unidades sendo que em cada uma existem três temas para se praticar; ao chegar 
no final da unidade o usuário desbloqueará um bônus, que intercalará conforme a 
unidade entre história ou um jogo. O bônus “história” é composto pelos temas pra-
ticados na devida unidade. Serão exibidas animações, legendas e sinais em LIBRAS, 
para que a história fique completa e de fácil entendimento e treinamento das habi-
lidades visuais do estudante. Algumas atividades terão sequência de histórias, para 
uma interpretação completa, permitindo ao usuário uma interação maior e, a pos-
sibilidade de testar seus conhecimentos. O bônus jogo se divide em três diferentes 
jogos, também se intercalando conforme a unidade, tendo a opção de ativação do 
sensor de movimentos (kinect), para a captura dos gestos e a devida interpretação 
desses gestos em LIBRAS. Os jogos trarão conhecimento ao usuário de modo mais 
dinâmico e objetivo, sendo eles: jogo da forca, jogo da memória e de assimilação, 
possibilitando o desenvolvimento das habilidades motoras, visuais e neurológicas.

Palavras-chave: Libras. Inclusão. Aprender. Deficiência. Auditiva.
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 4Loja de aplicativos do Centro Paula Souza

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Lucas Keite Fernandes Tangi
Mayara Pereira Mendes Costa

Vinícius Cesar Rodrigues Anchieta

Orientador(a) - Daniel Formigari Guerrero
Coorientador(a) - Eliton Camargo de Oliveira

Prof(a). Revisor(a) - Eunice Ladeia Guimarães Amaro

Etec Doutor Nelson Alves Vianna - Tietê

Este projeto trata do desenvolvimento de uma nova plataforma para publicação de 
conteúdos elaborados por estudantes do Centro Paula Souza, uma instituição que 
atualmente oferece mais de cem cursos técnicos e gratuitos em toda a extensão 
do estado de São Paulo. Com diversos cursos disponibilizados, a atuação do Centro 
Paula Souza na sociedade é muito ampla; por isso, muitos projetos com visões di-
ferentes são nele desenvolvidos. Analisando isso, e considerando que as principais 
lojas de aplicativos em atividade no Brasil atualmente cobram uma taxa para publi-
cação de conteúdo, divulgar projetos por tais meios pode se tornar, muitas vezes, 
inviável. Assim, nosso projeto tem a finalidade de conseguir beneficiar todos os 
alunos-desenvolvedores da instituição, proporcionando uma plataforma gratuita 
e única, em que alunos interessados poderão publicar conteúdos autorais, utilizan-
do o e-mail institucional para realizar o cadastro de desenvolvedor. Isso lhes dará 
permissão para publicar tais conteúdos na plataforma. Pensando na segurança de 
todos os usuários, também foi elaborado, com auxílio dos estudantes do curso de 
serviços jurídicos da nossa instituição de ensino, termo de uso e políticas de priva-
cidade, que estarão disponíveis na página Informações do site. Neste documento 
foram empregadas todas as prevenções a serem tomadas segundo as leis. O layout 
do site foi elaborado de forma simples e intuitiva, para que mesmo pessoas que 
não possuem muita intimidade com as novas tecnologias possam utilizar a nova 
plataforma, acessando, sem nenhuma restrição, os conteúdos por ela disponibiliza-
dos. Com isso, esperamos que a divulgação da plataforma seja efetiva entre todo o 
público consumidor destas mídias, pois acreditamos no potencial dos estudantes 

do Centro Paula Souza e também na credibilidade da instituição.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Loja. Plataforma. Conteúdos. Desenvolvedores.
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 4 Mais vida - solução digital na área da saúde

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Matheus dos Santos Mariano

Orientador(a) - Rodolfo Primocena de Araújo

Etec de Itanhaém - Itanhaém

Hoje em dia, a área de Saúde Pública passa por muitas dificuldades,  causando trans-
tornos tanto para pacientes, em virtude de rotineiras dificuldades no atendimento, 
e constantes aumentos praticados pelos planos de saúde privados, quanto para os 
profissionais que sofrem com as regras das empresas privadas, que restringe seu 
trabalho. Pensando nisso, o Mais Vida (Uma solução digital) tem como intuito apro-
ximar pessoas (pacientes) de profissionais que atendem em domicílio. Permitindo 
uma busca ampla de profissionais por suas especialidades e área de atendimento, 
além dos preços pré-determinados pelos profissionais para cada visita ou consulta. 
E, por outro lado, os profissionais têm maior flexibilidade para ampliar o número de 
atendimentos, superando os limites de local e horário fixos, para exercício de seu 
trabalho. E por se tratar de uma tendência e pela popularização dos smartphones, 
que permite e facilita o acesso a informação através da internet, chegou-se à con-
clusão que à criação de um aplicativo viabiliza a sua aplicação, adoção e uso. Com 
a realização da aplicação, espera-se que a pessoa seja atendida no conforto da sua 
casa, sem a necessidade de enfrentar a burocracia que é as unidades hospitala-
res atuais. Conclui-se que a aplicação é uma solução, cujo objetivo direto é reduzir 
drasticamente os problemas que pessoas enfrentam em busca de atendimento em 

unidades hospitalares.

Palavras-chave: Home Care. Consulta Exames. Cuidador Idosos. Serviço Médico. 
Clínica Perto.
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 4Mapa de ideias

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Pablo Henrique Fracasso
Luís Ronaldo Lopes

Bruno Constant Rodrigues

Orientador(a) - Felipe do Espírito Santo
Coorientador(a) - Fagner Lazzarotto de Souza

Prof(a). Revisor(a) - Leticia Regonatti dos Anjos

Etec Professor Ídio Zucchi - Bebedouro

No mundo todo, grandes mudanças estão acontecendo na forma de gerir as ideias 
e inovações. A centralização e retenção das ideias está dando espaço a novos for-
matos e a criação de uma corrente de pensamento colaborativa, inclusiva e partici-
pativa. O objetivo do projeto é o desenvolvimento de um Web app (Aplicativo web) 
de código aberto para o compartilhamento de ideias. Dentro desse web app será 
possível buscar as ideias em um mapa, curtir, descurtir ou comentar ideias envia-
das por outros usuários e cadastrar ideias utilizando textos, fotos, vídeos e links. O 
mapa de ideias surge como uma rede social para a era da economia colaborativa, 
onde seus usuários podem cadastrar suas ideias e buscar ideias das mais diversas 
regiões, encontrando assim pensamentos similares e possíveis parceiros para suas 
empreitadas, é hora de tirar as ideias do papel, colocá-las na nuvem e, finalmente, 
transformá-las em realidade. O aplicativo é desenvolvido utilizando HTML, CSS e 
Javascript. O Web app é um tipo de aplicativo disponível na internet, o que garante 
sua alta portabilidade entre as mais diversas plataformas (de celulares, computado-
res até mesmo videogames). O mapa de ideias promove o incentivo ao empreen-
dedorismo e a inovação, contato entre idealizadores e possíveis parceiros, constrói 
um ambiente de colaboração, estimula a criatividade e fomenta a criação de novos 
projetos. Através dos dados lançados no aplicativo será possível coletar diversas 

métricas sobre o cenário do empreendedorismo nacional.

Palavras-chave: Mapa. Ideias. Inovação. Compartilhamento. Rede Social.
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 4 Mardi - mapeamento de áreas de risco

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Marcelo Lopes Soares
Guilherme de Oliveira

David Calazans

Orientador(a) - Madalena de Oliveira Barbosa Divino
Coorientador(a) - Claudia Emanoela Bonfim

Prof(a). Revisor(a) - Jovelino Sérgio Seraphim

Etec de Mauá - Mauá

A ideia do Projeto surgiu em março de 2016, quando chuvas fortes causaram trans-
tornos para a região metropolitana de São Paulo, como é de costume nessa épo-
ca do ano. Aeroportos parados, estações de trem, de metrô e de ônibus alagadas, 
danos em edificações e veículos por toda a região afetada e também dezenas de 
vidas que foram perdidas. Percebeu-se, portanto uma situação que carece de pro-
vidências, tanto por iniciativa popular quanto pela administração pública afinal, 
tragédias causadas pela chuva são um problema recorrente. Em geral, não há como 
impedir inundações e deslizamentos, entretanto, podem deixar de ser desastres 
de grandes proporções se medidas preventivas forem tomadas a tempo. Ou seja, 
danos materiais e perdas de vida poderão ser evitados e minimizados. O fatalis-
mo associado a desastres naturais não é mais aceitável nos dias de hoje. O projeto 
MARDI propõe trabalhar sobre essa problemática, desenvolvendo uma aplicação 
que sirva como notificador de risco. Caso o usuário esteja em local propício a desli-
zamentos e inundações durante o período de chuvas, o sistema irá alertá-lo sobre o 
risco potencial em que ele se encontra e as melhores decisões a serem tomadas de 
acordo com cada situação. O projeto focalizará, de início, a cidade de Mauá - SP, mas 
tem potencial para ser ampliado para outras regiões. Para tornar o sistema viável, 
o projeto contou com o mapeamento das áreas de risco, e a atualização em tem-
po real do volume de chuva em cada região. Os dados foram obtidos por meio de 
pluviômetros online e parceria com órgãos públicos como a Defesa Civil de Mauá. 
O resultado esperado é que o programa seja uma ferramenta importante na pre-
venção e redução dos desastres ocasionados pela chuva, ajudando a salvar vidas e 

promovendo maior tranquilidade para os cidadãos.

Palavras-chave: Mapas. Alagamentos. Risco. Prevenção. Mardi.
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 4Nuti - reeducação alimentar

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Carlos Henrique Gomes dos Santos
Gustavo Gimenez dos Santos

Orientador(a) - Débora Vicente de Oliveira
Coorientador(a) - Álvaro José Piazon Junior

Prof(a). Revisor(a) - Marcelo de Oliveitra

Etec Doutor Emílio Hernandez Aguilar - Franco da Rocha

Inúmeras são as crianças com maus hábitos alimentares, o que pode vir a prejudica-
-las. Uma criança com má alimentação está em risco de vir a sofrer sérios problemas 
de saúde que influenciarão diretamente durante a sua adolescência e idade adulta. 
O erro no prato é risco à saúde, a má-alimentação juntamente com outros fatores, 
são motivo de risco para diversas doenças graves, como o infarto, a principal causa 
da morte e morbidade em todo o mundo. No entanto, ferramentas tecnológicas 
podem se tornar verdadeiras aliadas, neste quesito. Este projeto preza pelo incen-
tivo à saúde e reeducação alimentar, através de um aplicativo de celular que in-
centiva crianças a terem uma alimentaçao saudável, com alimentos funcionais que 
proporcionem comprovadamente benefícios, podendo assim prevenir e controlar 
doenças. O trabalho engaja a curiosidade tecnológica do público infantil com ati-
vidades que estimulam a mente, raciocício lógico e atitude consciente, através da 
utilização de smartphones e tablets. A criança receberá respostas visuais e dicas do 
personagem principal, conforme as ações que ela tomar durante a interação com 
o aplicativo, evidenciando quais alimentos são mais saudáveis. O personagem en-
gorda e emagrece, conforme alimentação cadastrada no dia. Durante todo o jogo, 
a criança é notificada sobre a importância da boa alimentação e também da prática 
de esporte regular, incentivando-a, assim, a se alimentar de maneira correta e ade-

quada à sua faixa etária.

Palavras-chave: Aplicativo. Reeducação. Alimentar. Criança. Incentivo.
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 4 Oportunidade já!

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Matheus Leonardo dos Santos Martins
Bruna Fernandes Ligabo

Brendon Willian Guedes Barbosa

Orientador(a) - Rodrigo Paulino Nascimento
Coorientador(a) - Thiago Gomes Luiz de Paula

Prof(a). Revisor(a) - Adriana Aparecida Palmeira Galvão de França

Etec Padre Carlos Leôncio da Silva - Lorena

Nas últimas décadas, o país experimentou momentos de crescimento econômico 
que geraram várias oportunidades no mercado de trabalho. Com o estímulo da 
economia por parte do governo até 2014, em especial com a isenção de alguns 
tributos como Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), principalmente sobre 
automóveis e eletrodomésticos de linha branca, o consumo manteve-se elevado, 
e com o aumento da produção, consequentemente, novos postos de trabalho fo-
ram ofertados. Entretanto, a partir de 2015, uma reviravolta aconteceu no cenário 
nacional, refletida através da crise econômica e política, cujo resultado atual está 
afetando diretamente os empregos, favorecendo assim a implantação do Oportu-
nidade já!. Com objetivo de proporcionar um ambiente interativo para anúncios 
de vagas de emprego, trabalho (freelancer) e estágio, a estrutura metodológica do 
projeto iniciou-se com pesquisa qualitativa e entrevista semiestruturada com dois 
professores da Etec Pe. Carlos Leôncio da Silva, o que contribuiu com a elaboração 
interativa do layout do sistema, informações relacionadas ao mercado de traba-
lho até a seleção de softwares a serem utilizados, dentre os quais CSS3, HostGator, 
HTML 5, JavaScript, MySQL, NetBeans IDE, PHP, PHPmyAdmin, The GIMP 2, XAMPP. 
Portanto, pretende-se com o Oportunidade Já! integrar de forma dinâmica e intera-

tiva, empresa e candidatos as vagas de emprego, trabalho ou estágio.

Palavras-chave: Oportunidade Já. Emprego. Trabalho. Estágio. Mercado.
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 4Pluviômetro de báscula com automação em Arduíno

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Gabriel de Oliveira Christiano
Luiz Felipe Santos Rocha

Jonathan Telles Dinis

Orientador(a) - Rafael Bizio Alves
Coorientador(a) - André Luiz Bello

Prof(a). Revisor(a) - João Ricardo Lopes

Etec Professor Francisco dos Santos - São Simão

A previsão do tempo é de grande importância para alguns setores, especialmente, 
o setor agropecuário. Sua aplicação pode ser utilizada na prevenção de deslizamen-
tos, enchentes e agricultura. Uma série de variáveis é responsável para determinar 
a previsão do tempo, como, por exemplo, pressão atmosférica, temperatura, umi-
dade e a precipitação da quantidade de chuva em um determinado período de 
tempo. A coleta de informações com um pluviômetro comum apresenta dificulda-
des na contagem manual dos milímetros de chuva, no tempo para o deslocamento 
de um profissional ao local do aparelho e a demora na contabilização dos dados 
meteorológicos. Diante da necessidade de otimização desse processo, o projeto 
tem como objetivo desenvolver um sistema de pluviômetro com automação em 
Arduíno (micro controlador). O pluviômetro digital vai viabilizar a coleta de infor-
mações a distância, através de mensagens de texto pelo celular. Além do Arduíno, 
o sistema foi desenvolvido com a utilização de uma placa chamada Shield GSM. 
O pluviômetro tem como base a báscula e dois imãs, que servem para fechar os 
contatos dos sensores (reed switches). Quando a chuva incide no pluviômetro, um 
dos lados da báscula vai encher de água, assim o imã que está colado embaixo da 
balança fecha os contatos do sensor que está conectado com o Arduino, através 
das linguagens de programação C+ e Java. Os resultados obtidos com a implan-
tação do pluviômetro digital permitem o funcionamento harmonioso de todos os 
componentes do sistema, a quebra das barreiras de tempo e espaço e a economia 
no monitoramento da precipitação das chuvas. Todas essas informações podem ser 
acumuladas e gerenciadas para posteriores tomadas de decisão do produtor ou 
responsável. Os dados serão enviados através do Shield para o número de celular 
previamente programado, disparando uma mensagem SMS que informa a quanti-

dade em milímetros de chuva ocorridos em determinada região.

Palavras-chave: Pluviômetro. Meteorologia. Arduíno. Digital. Automação.
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 4 Preventiv - Manutenção veicular

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Pablo Luiz Borborema Choquecagua
Marcela Ferreira Cruz Carvalho
Sidney de Almeida Fernandes

Orientador(a) - André Luiz Seoane do Espírito Santo
Coorientador(a) - Eric Oliveira Andrade

Prof(a). Revisor(a) - Cibele Schmidtke Silva

Etec Doutora Ruth Cardoso - São Vicente

Através de pesquisas realizadas pelo grupo, foi constatado que o cidadão brasileiro 
não possui o hábito de leitura, principalmente, quando se trata de manuais ou tu-
toriais de uso. Como consequência disso, um grande número de motoristas possui 
dificuldade em reconhecer as informações, muitas vezes, básicas de seus próprios 
veículos, não conhecendo também as necessidades de manutenção que ele possui. 
O software tem como objetivo disponibilizar ao usuário, através de seus próprios 
dispositivos móveis conectados à internet, informações referentes a quais serviços 
de manutenção devem ser realizados, calculando, através da quilometragem inse-
rida pelo próprio usuário (junto ao seu modelo e ano), quando deverão ser feitas 
essas manutenções baseadas nas indicações estabelecidas pelo próprio fabricante 
do veículo, além de indicar, dentre os estabelecimentos registrados, onde podem 
ser encontrados e realizados esses serviços da melhor forma possível, baseado nas 
classificações sugeridas pelos usuários do sistema. Com uma ferramenta de auxí-
lio como essa, visamos contribuir para um maior conhecimento do motorista de 
seu veículo, facilitando a obtenção das informações de maneira rápida e segura, 
garantindo uma maior vida útil ao veículo e diminuindo os riscos que possam vir 
a ser causados por problemas técnicos do automóvel, além de reduzir o impacto 
ambiental que poderia vir a ser causado por um veículo em más condições de fun-

cionamento.

Palavras-chave: Manutenção. Veículo. Aplicativo. Informação. Revisão.
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 4Projeção holográfica de um DNA

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Ektor Carlos Neves Mol Santos Júnior
Giovanni Carmona Kisz

Lucas Yotumoto Talizin Barros

Orientador(a) - Ana Paula Aparecida Gomes Brazil
Prof(a). Revisor(a) - Cibelle Cardoso Messias

Etec São Mateus - São Paulo

O projeto Projeção Holográfica de um DNA visa criar uma metodologia diferenciada 
para complementar as aulas nos componentes curriculares de Ciências da Natu-
reza através de um programa holográfico de apresentação a seus alunos de um 
modo didático com a estruturação de um DNA. Algo diferenciado ao professor da 
base comum nacional e que fomenta a compreensão maior das bases tecnologi-
cas, bem como a relação ensino-aprendizagem. O professor poderá realizar aulas 
experimentais sobre a extração de DNA, porém, sem um potente microscópio, não 
seria possível a continuação e finalização do conceito no processo de construção de 
ideias, por isso desenvolvemos um sistema de visualização holográfica com uma 
linguagem de programação simples C# e animação produzida em Unity, o profes-
sor poderá apresentar não só a imagem ilustrativa de um DNA, como também in-
teragir com ele caso queira comparar ou demonstrar falhas nos sistemas genéticos 
futuros. Juntamos as áreas Tecnologicas, a Física, a Química e a Biotecnologia, para 
o estudo da estrutura de um DNA em quatro dimensões (4D). O projeto desenvol-
vido foi realizado em três etapas, utilizando-se a Física (estrutura de projeção holo-
gráfica, a Biologia (estudo do DNA, sua estrutuação e fatores biológicos), a Ciência 
da Computação (desenvolvimento do software na linguagem de programa C#). A 
partir destes princípios, portas serão abertas para o desenvolvimento de um siste-
ma de holografia em outras áreas de conhecimento. A visão futura do projeto é que 
este proporcione ao docente um método qualitativo para as aulas práticas e assim 

projete experiências academicas de forma eficaz.

Palavras-chave: Dna. Projeção Holográfica. C#. 4d. Unity.
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 4 Pulseira inteligente

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Lucas Gomes Oliveira
Welinton Ferreira da Silva
Lucas Cavalcante Campoy

Orientador(a) - Everton Estevao Ferreira da Silva
Coorientador(a) - Diego Luiz Cavalca

Prof(a). Revisor(a) - Sidnei Antônio Pereira Filho

Etec Professora Helcy Moreira Martins Aguiar - Cafelândia

Nos dias atuais, a população acima de 60 anos, considerada idosa e que necessita 
de cuidados especiais, sofre um crescimento elevado e, assim, quase três milhões 
de idosos residem sozinhos em suas casas, já que os seus familiares não possuem 
tempo apto para terem os devidos cuidados aos seus entes. A fim de auxiliar os 
familiares dessas pessoas, foi desenvolvido um protótipo inteligente que visa à se-
gurança e ao bem-estar do idoso que, nessas condições, atividades simples do dia 
a dia como se locomover, por exemplo, podem tornar-se um desafio de alto risco, 
tendo em vista que qualquer tipo de acidente pode ser fatal. Além disso, devido ao 
seu quadro clínico instável, por vezes podem ocorrer mal súbito e, logo, um rápido 
atendimento pode ser o diferencial entre a vida e a morte desse idoso que, por 
meio da Pulseira Inteligente (um dispositivo posicionado no braço), será possível 
realizar o monitoramento de sua temperatura corporal (identificação de eventuais 
febres), quedas e alertar o Anjo-da-guarda (familiar ou mesmo um médico respon-
sável - cadastrados no dispositivo) que fica sabendo sobre qualquer eventual ocor-
rência, além de possuir um botão de pânico integrado, o qual proporciona uma 

comunicação ágil entre a pessoal e seu previamente citado Anjo-da-guarda.

Palavras-chave: Pulseira. Anjo-da-guarda. Cuidador. Idoso. Inteligente.
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 4SEMPAE- Software educacional 

para alunos especiais
Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Isabela Vitoria da Silva Duarte
Juliana Vitoria dos Santos da Silva

Ana Paula Fagundes Gomes

Orientador(a) - Priscila Batista Martins

Etec de Hortolândia - Hortolandia

O SEMPAE (Software Educacional Móvel Para Alunos Especiais), foi desenvolvido 
visando melhorar o aprendizado de crianças que possuem a Síndrome de Dow; 
nele estão contidos  livros, tutoriais e jogos que auxiliam no aprendizado das letras, 
números e formas; além disso, a criança poderá ler e ouvir as informações, já que 
cada detalhe vem com áudio para auxiliar seu aprendizado. No tutorial, temos os 
três temas (letras, números e formas). Nas letras, a criança escolherá uma letra que 
deseja aprender; para cada uma há informação se é uma vogal ou consoante, como 
escrevê-la e qual sua posição no alfabeto. Nos números, a criança aprenderá um 
pouco sobre eles por exemplo, qual é a sua sequência numérica e como escrevê-lo. 
Nas formas, a criança aprenderá alguma informações sobre elas, como número de 
lados e como desenhá-las. Os jogos irão servir para a criança praticar o que apren-
deu nos tutoriais como, por exemplo, formar palavras, reconhecer as formas e nú-
meros. O objetivo é proporcionar a essas crianças que, por conta da síndrome, têm 
um déficit de atenção maior a aprender de maneira mais divertida, o que tornaria 
a sua vida acadêmica mais pratica e atrativa. O nosso software irá auxiliar a criança 
em casa. O software foi programado em C# no Visual Studio 2015 e o design foi 
inspirado no filme Operação Big Hero 6. É destinado para quaisquer crianças com 

dificuldade de aprender. 

Palavras-chave: Síndrome. Aprendizado. Criança. Software. Tutorial.
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 4 SIAP - Sistema de auxílio a pacientes

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Castor de Carvalho Neto
Igor Gouveia de Oliveira

Matheus de Araujo Agostini

Orientador(a) - Luis Paulo Fagiolo Augusto
Prof(a). Revisor(a) - Rogério Adriano de Sousa

Etec de São José do Rio Pardo - São José do Rio Pardo

Todos sabemos como é triste ter alguém por perto que esteja adoecido;  também 
sabemos como é necessário para eles o apoio tanto das pessoas que o cercam, 
como das que já superaram uma doença ou o tratamento. Logo após a ideia de 
criarmos o SIAP, pesquisamos sobre a real importância do apoio aos pacientes e 
verificamos que é imprescindível; para isso, criamos o Sistema de Auxílio ao Pacien-
te, por meio do qual os pacientes que passam por tratamentos, os que já passaram 
e também pessoas dispostas a participar, poderão ajudá-los dando algum tipo de 
apoio, seja por meio de uma mensagem positiva, oração, depoimento, mídias ou 
até mesmo por meio de um chat. Na página inicial do sistema os usuários terão a 
opção de se cadastrar; após essa etapa, os mesmos poderão realizar suas posta-
gens. A página oração, conterá as preces oferecidas a eles para ajudá-los cada vez 
mais. Na página mensagens, aparecerão as mensagens que o usuário terá postado. 
Em dicas, o colaborador terá como dar dicas de autoajuda, saúde e bem-estar para 
eles. Os administradores terão um outro tipo de acesso, por meio do qual terão uma 
página para aprovar ou não as postagens feitas pelos usuários - caso seja imprópria 
para o site ou para alguém que utilize do mesmo, ela será excluída. O foco principal 
do projeto é ajudar pessoas a ajudarem outras pessoas de uma forma simples e 
essencial, além da conscientização das pessoas de que elas podem ajudar outras, 
por meio apenas de uma mensagem. Essas atitudes visam elevar o ânimo dos pa-
cientes que realizam algum tipo de tratamento e por muitas vezes chegam a ficar 
desacreditados e depressivos, quando na verdade tudo o que precisam é de apoio 

para superar o momento de dificuldade.

Palavras-chave: Paciente. Tratamento. Usuário. Ajuda. Apoio.
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 4SIRF - Sistema inteligente para rotas de fuga

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Carlos Alexandre de Carvalho Pires

Orientador(a) - Arnaldo Martins Hidalgo Junior
Coorientador(a) - Renata Pinheiro da Silva

Prof(a). Revisor(a) - Renata Pinheiro da Silva

Etec Antonio Devisate - Marília

O projeto prevê uma performance prática, que utiliza recursos tecnológicos de 
automação com avisos sonoros, por meio dos quais as pessoas podem obter 
informação mais precisas, e que possam conduzi-las para uma melhor saída 
de emergência que esteja disponível no ato de um incêndio. Por esse motivo, 
desenvolveu-se o SIRF - Sistema Inteligente para Rotas de Fuga, para um me-
lhor auxílio na evacuação e combate a incêndios, pelos alunos do curso Técni-
co em Informática da Etec Antônio Devisate, em parceria com o curso Técnico 
em Segurança do Trabalho. O principal objetivo do projeto é implementar um 
sistema para auxiliar os colaborados de instituições a evacuar o seu local de 
trabalho em caso de acidentes graves, como num incêndio, utilizando senso-
res de temperatura, com um chip Atmega328p - Arduíno que controlará todo 
o sistema, e gerenciando setores em evacuação de área, fazendo uma comu-
nicação entre locais determinados, emitindo sinais sonoros em caso de uma 
rota de fuga estar impedida de passagem por pessoas, sempre que houver 
uma temperatura elevada no sensor e, em seguida, envio de SMS por Smar-
tphone ao responsável pela brigada de incêndio. O projeto prevê ainda que 
os avisos emitidos no plano de evacuação tornem mais seguro o processo de 
evacuação de uma organização ou instituição; com isso mais vidas possam ser 
salvas, facilitando o trabalho da equipe que realiza as atividades da brigada de 
incêndio através do uso de um recurso tecnológico - Arduíno, cujos acessos e 

usos vêm crescendo. 

Palavras-chave: Rota De Fuga. Incêndio. Kit Arduino. Plano Evacuação.  
Sinais Sonoros.
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 4 Sistema de apoio a pessoas cegas em comércios

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Rafaela Pelisson Euflásio
Thais Freire

Thaíssa Rojas Pereira

Orientador(a) - Humberto Augusto Piovesana Zanetti
Coorientador(a) - Leandro Felipe Carvalho

Prof(a). Revisor(a) - Maria Antonieta Nardin França

Etec Rosa Perrone Scavone - Itatiba

A visão é um dos sentidos mais importantes para se relacionar com o mundo. De-
ficientes visuais passam por dificuldades em sua rotina diária, já que estabeleci-
mentos comerciais, muitas vezes, não estão preparados para receber pessoas com 
deficiência. Analisando algumas dificuldades  dos deficientes visuais em comércios, 
principalmente em supermercados, o objetivo desse projeto foi desenvolver um dis-
positivo que irá auxiliar o indivíduo para que seja capaz de fazer suas compras de 
maneira independente. Como resultado deste projeto, será desenvolvido um dispo-
sitivo que possa ser entregue aos deficientes assim que entrarem no estabelecimen-
to. O equipamento será desenvolvido na plataforma Arduíno e fará a leitura de uma 
etiqueta inteligente RFID (Radio-Frequency Identification) para identificação do pro-
duto. Esse dispositivo fará a comunicação com um dispositivo móvel, que estará em 
posse do deficiente, e um aplicativo na plataforma Android terá as informações ne-
cessárias sobre os produtos como, por exemplo, categoria do produto, informações 
nutricionais, marca do produto, validade, fabricação, entre outros. Essas informações 
serão descritas oralmente (arquivos de áudio) por um aplicativo móvel, que terá uma 
comunicação por bluetooth com o dispositivo de leitura das etiquetas. Com esse 
conjunto de tecnologias é esperado prover a inclusão social dos deficientes visuais 

em comércios, auxiliando em sua autonomia e independência.

Palavras-chave: Rfid. Arduino. Aplicativo. Cegueira. Inclusão Social.
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 4Smarket - tecnologia assistiva para supermercados

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Isabela Nunes Caetano
Vitor Godoy de Melo

Victória Santana Braga do Carmo

Orientador(a) - Lucas Paschoalinoto
Coorientador(a) - Josilene Franco Pacheco

Etec Professor Armando José Farinazzo - Fernandópolis

Visto que muitos brasileiros passaram a desenvolver habilidades referentes à rotina 
de compras, com o intuito de não medir esforços para realizá-las de forma conscien-
te, está sendo desenvolvido um projeto para alcançar e incluir uma gama de pú-
blico específico, os deficientes visuais. Constatou-se que o percentual das pessoas 
que possuem dificuldades para enxergar corresponde a 18,6% da população total, 
segundo os dados do Censo Demográfico realizado em 2010 pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), no qual 6 milhões se declararam com nível de 
dificuldade moderado. Dessa forma, com o intuito de amparar esses consumidores, 
que apresentam dificuldades durante o processo de consumo, o sistema funcionará 
em duas plataformas, desktop e mobile, e suas funcionalidades essenciais serão, 
respectivamente: a consulta audiovisual de preço, informações pertinentes dos 
produtos, bem como informações nutricionais ou componentes químicos, além da 
localização do mesmo, tratando da sua posição entre setores, corredores e prate-
leiras, com a possibilidade de orçar o valor total da compra, adicionando ou remo-
vendo mercadorias da lista. O grupo utilizou, como meios de pesquisa: entrevistas 
e visita in loco, com o objetivo de reconhecer as atividades exercidas no cotidiano 
de um supermercado. Foi aplicado um questionário online a mais de 330 pesso-
as, cujos resultados comprovam a viabilidade de implementação do software em 
questão, retratando a aceitação do público ao afirmarem que o sistema poderá vir a 
facilitar e beneficiar compras em geral. Para tanto, aplicou-se no desenvolvimento 
do sistema técnicas da Orientação a Objetos e programação em camadas MVC (Mo-
del, View, Controller), acrescido da DAO, pertencente ao Banco de Dados, visando 
a manutenibilidade, organização e persistência dos dados do software, que tem 
como objetivo central a igualdade e inclusão social e tecnológica, além de propor-
cionar maior autonomia do cliente nos supermercados, principalmente dos defi-

cientes visuais, que contam com recursos de acessibilidade restritos.

Palavras-chave: Software. Acessibilidade. Deficiência Visual. Supermercados.  
Inclusão.
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 4 Software de ajuda aos idosos

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Bethânia de Toledo Paiva
Mariana Cândida Lemes Siqueira

Rafaela Soares Dorotea

Orientador(a) - Tamy Fernandes Pereira
Coorientador(a) - José Luis de Carvalho

Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel - Cachoeira Paulista

A tecnologia é algo que gera cada vez mais facilidades aos usuários que a utilizam 
mas, como todo avanço tem sua consequência, algumas operações antes consi-
deradas de fácil manuseio, seja por sua utilização ser algo teoricamente simples 
acabam por se tornar complexas ao público alvo sugerido. A partir de uma reflexão, 
sobre o assunto, percebe-se que, apesar de a sociedade em que nos encontramos 
estar cada vez mais adepta a soluções, existe também uma parte dessa massa, 
como idosos, que apesar de aceitar essa onda de informações com uma velocidade 
muito alta ainda podem ter dificuldades com tamanho fluxo de dados. O objetivo 
deste projeto é permitir que o usuário se torne independente dentro da área de fun-
cionalidade e usabilidade do computador, onde terá o conforto. O usuário poderá 
ter acesso a redes sociais, navegar na web, entre outras ferramentas do computador 
e não precise de ajuda de uma pessoa fisicamente. Iremos desenvolver um progra-
ma que interliga o usuário através de mini tutoriais para facilitar o acesso à inter-
net e programas instalados no computador, focando primeiramente no bem-estar  
gerando um layout de fácil entendimento. Na metodologia realizamos pesquisas 
em artigos e livros, assim como a busca de informações juntamente a pessoas de 
conhecimento e experiencia na área; fizemos o levantamento de dados, através de 
pesquisa de opinião com pessoas com 50 anos ou mais, através de um questionário 
e realizaremos testes de usabilidade, com o uso do programa, a fim de verificar se 
todas as principais funcionalidades que buscam aprimorar a utilização para idosos 

estão sendo executadas da forma esperada.

Palavras-chave: Idoso. Usabilidade. Funcionalidade. Tecnologia. Facilidade.
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 4Software de ocorrência escolar

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Gabriel Alexandre Salmazi dos Santos
Emanuel Antônio Santos Muñoz

Orientador(a) - Gênesis Medeiros do Carmo

Etec Sebastiana Augusta de Moraes - Andradina

O projeto proposto visa atender às necessidades disciplinares para favorecer a 
comunidade escolar. A princípio foi realizada uma pesquisa junto aos coorde-
nadores da Escola Técnica Sebastiana Augusta de Moraes, para o levantamen-
to sobre as principais dificuldades disciplinares encontradas em cada escola. 
Notou-se que existe uma séria dificuldade na organização e armazenamento 
de dados de alunos, principalmente no que diz respeito a ocorrências escolares. 
A dificuldade encontrada se inicia desde o momento de registro da ocorrência 
para seu arquivamento, passando pelo período de análise das ocorrências em 
reunião de pais e conselho de classe, até chegar a consulta para futuros relató-
rios de históricos de ocorrências,  para que o registro de ocorrências se torne útil 
é necessário a ciência de todos os pais. No momento da reunião de pais, o tempo 
se torna curto para debater a situação de cada filho, além de saber que a maioria 
dos pais que tem filhos indisciplinados não se apresentam em dias de reuniões. 
Os livros de ocorrências utilizados na maioria das escolas, trata-se de um livro 
com anotações de ocorrências separadas por alunos de cada uma das turmas, 
tornando um método de difícil localização e de pouco resultado no combate 
contra a indisciplina escolar. Diante dos fatos ocorridos e apresentados fica notó-
ria a importância de um sistema informatizado que cadastre as ocorrências dos 
alunos e torne fácil a busca por dados para relatórios. O sistema conta com uma 
importante ferramenta de envio por e-mail e SMS imediatamente após a inser-
ção da ocorrência, ou em forma de relatórios mensais ou semanais para cada pai, 
mãe ou responsável pelo aluno separadamente. A praticidade e as informações 
deixam os pais sempre informados das atitudes disciplinares de seu filho, além 
de ser uma poderosa ferramenta de ensino na tentativa de reduzir os casos de 

indisciplina entre alunos.

Palavras-chave: Software. Ocorrência. Escola. Controle. Indisciplina.
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 4 Tá-na-mão ofertas

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Wiliam Gomes Monteiro
Wellington Malheiro de Oliveira

Orientador(a) - Cesar Alencar Assumpção
Prof(a). Revisor(a) - Gisele Santos Valadão

Etec João Jorge Geraissate - Penápolis

Este projeto tem o propósito de desenvolver um aplicativo (app) que faça a di-
vulgação de ofertas e promoções de lojistas da região em dispositivos móveis, ou 
seja, colocar nas mãos do usuário as ofertas do momento, com detalhes e fotos 
dos produtos ofertados, oferecendo aos lojistas um meio de divulgação mais efi-
ciente e de menor custo, e permitir aos usuários do aplicativo, que serão potenciais 
consumidores, facilidades na pesquisa das ofertas e recursos tais como, filtro por 
categorias, favoritos, carrinho de compras e compartilhamento das ofertas. Aquele 
folhetim semanal que os supermercados costumam publicar, é um bom exemplo 
de divulgação que poderá ser feita através do aplicativo, e o usuário poderá esco-
lher uma categoria favorita que deseja receber ofertas, de forma que, cada ofer-
ta será visualizada pelos seus principais interessados, considerando o uso maciço 
de aparelhos celulares com acesso a internet por parte dos consumidores. Para o 
desenvolvimento do aplicativo, faremos uso de Banco de Dados Relacional e Lin-
guagem de Programação Orientada a Objetos, visando inicialmente os dispositivos 
com Sistema Operacional ANDROID e realização de pesquisas e acompanhamento 
de alguns lojistas na divulgação de suas ofertas, buscando conhecer e aprimorar 
este processo. Esperamos implantar uma ferramenta eficiente para a divulgação de 
ofertas e promoções com grande vantagens para os lojistas e consumidores e com 
grande potencial de mercado, o aplicativo deve se tornar muito útil para os usuários 

e também muito oportuno para os lojistas.

Palavras-chave: Aplicativo. Android. Dispositivos Móveis. Divulgação. Promoções.
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 4Tecno House - Residência sustentável

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Wildnei Tavares Rabero
Beatriz Quinaglia Nogaroto

Caio Eduardo Fedoce Andrade

Orientador(a) - Marcelo Magosso de Andrade
Coorientador(a) - Marcos Antonio Dias Ferrarezi

Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga - Votuporanga

A tecnologia aliada à inovação possibilita, cada vez mais, ajudar as pessoas comuns 
a fazerem seus trabalhos, de forma rápida e eficiente - utilizando processos auto-
matizados, tarefas cotidianas poderão ser realizadas facilmente, proporcionando 
mais conforto e bem-estar para as pessoas auxiliando na execução de ações sim-
ples do dia-a-dia. Através da Domótica, desenvolveremos um sistema integrado 
que será capaz de controlar todos os ambientes de uma residência por meio de um 
aplicativo instalado no Smart-Phone, além de automatizar as principais rotinas da 
casa como ascender luzes, irrigar o jardim, dentre outras. Assim este projeto propor-
cionará benefícios ao meio ambiente, pois gerará economia de água e energia elé-
trica, além de facilitar o cotidiano de pessoas idosas, deficientes, ou com algum tipo 
de mobilidade reduzida, que não precisarão, por exemplo, se deslocar para acender 
uma luz, ou ligar um ventilador. Então apresentaremos um protótipo através de 
uma maquete, que será capaz de tomar decisões de maneira autônoma através da 
leitura de sensores e também acionará os equipamentos eletroeletrônicos disponí-
veis em cada ambiente da residência, por meio de um aplicativo para dispositivos 
móveis. Esperamos conseguir demonstrar que é possível, através de tecnologias 
simples de Domótica, aproveitando recursos digitais que estão ao nosso alcance, 
facilitar de forma significativa a vida das pessoas além de trazer benefícios ao meio 

ambiente.

Palavras-chave: Domótica. Tecnologia. Meio Ambiente. Aplicativo. Bem-estar.
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 4 Touch Menu - cardápio e comanda digital

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Guilherme Araujo Silva
Daiane Garrigo Marques

Willian de Souza

Orientador(a) - Henrique Felipe Alves
Coorientador(a) - Fernando Pedroso

Etec Santa Fé do Sul - Santa Fé do Sul

A alimentação é de fundamental importância para a sobrevivência do ser humano, 
porém, ao longo do tempo, esse hábito natural e obrigatório tornou-se também 
uma atividade prazerosa, que promove a interação das pessoas em sociedade, além 
de ser uma prática economicamente rentável. Entretanto, mesmo com os avanços 
da tecnologia, muitos dos aspectos de atendimento e gestão praticados por empre-
sários do ramo alimentício, atualmente, seguem modelos antigos, que não atendem 
em algumas situações princípios como: flexibilidade e facilidade no atendimento, 
conforto, rapidez e respeito ao consumidor. Tendo em vista a alta temporada de 
turistas nos feriados e nas festas de finais de ano, o fluxo de pessoas na cidade de 
Santa Fé do Sul e região tende a aumentar, acarretando, assim, segundo pesquisa 
realizada, diversos transtornos, tais como, dificuldades para encontrar mão de obra, 
reclamações dos clientes, tempo de espera, equívoco de pedidos, entre outras. Des-
te modo, pensando em uma maneira de minimizar essas dificuldades e privilegiar o 
conforto das pessoas, desenvolveu-se um software, intitulado TouchMenu, visando 
rapidez, praticidade e facilidade na realização dos pedidos, além da qualidade no 
atendimento e comodidade para com os clientes. Com o TouchMenu, através de 
um dispositivo móvel, será possível visualizar o cardápio do estabelecimento, efe-
tuar o cadastro de clientes e pedidos que serão diretamente direcionados à cozinha 
para seu preparo, e, simultaneamente ao operador de caixa, onde se realizará todo 
gerenciamento do fluxo, facilitando assim no momento do pagamento. Todo este 
processo é feito por intermédio de uma interface de fácil utilização, tendo como in-
tuito minimizar os danos causados pelo fluxo de pedidos, garantir a confiabilidade 

e auxiliar empresários, colaboradores e clientes.

Palavras-chave: Tecnologia. Interatividade. Praticidade. Alimentação. 
Cardapio Web.
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 5 Cadeira de rodas com alavanca de torque

Eixo - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Vinicíus Henrique Bosquini
Lucas Júlio Pinto

Yorhan Nícolas Antunes Meller

Orientador(a) - Antonio Carlos da Silva
Coorientador(a) - Luciano José Carlos Carbone

Prof(a). Revisor(a) - Jitsunori Tsuha

Etec Bento Quirino - Campinas

A partir de estudos feitos com deficientes físicos, foi verificado que eles sofrem 
muito com a acessibilidade e locomoção, principalmente aqueles que vivem em 
áreas com calçamento precário como as áreas rurais, ou até mesmo aqueles que 
vivem em centros urbanos onde o acesso nem sempre é facilitado. Com base nisso, 
o grupo elaborou um projeto que consiste na adaptação de uma cadeira de rodas 
convencional para uma movida à alavanca com um sistema de catracas. Dessa for-
ma, o usuário da cadeia poderá se locomover com mais flexibilidade e com menos 
esforço. Foi feito um estudo bibliográfico a respeito do torque da alavanca e tam-
bém da relação de transmissão das coroas e catracas, e foram utilizadas normas 
técnicas da ABNT sobre cadeiras de rodas. Para confecção do sistema, foi utiliza-
do um par de catracas e coroas, barras de alumínio, chapas de alumínio, materiais 
para pintura, um par de rodas, pneus, elementos de fixação e uma cadeira de rodas.  
A fabricação dos componentes e a montagem da cadeira foram feitos na oficina de 
mecânica da escola. Alguns detalhes foram fabricados externamente. Foram reali-
zados testes comparativos entre o protótipo e o modelo convencional e os resulta-
dos alcançados foram considerados bons, atingindo as expectativas em mobilidade 

e praticidade.

Palavras-Chaves: Cadeira de Roda. Alavanca. Acessibilidade. Cadeirante. 
Mobilidade.
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 5Capacete wireless automatizado

Eixo - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Guilherme Bueno Francelino
Leonardo Silva Riqueto
Kelven Ademir Barbieri

Orientador(a) - Reinaldo Haddad
Coorientador(a) - Cley Eduardo da Rocha

Prof(a). Revisor(a) - Cássia Tiêmi Nagasawa Ebisui

Etec Professora Anna de Oliveira Ferraz - Araraquara

Com a preocupação em oferecer maior segurança, eficiência e conforto ao motoci-
clista, este projeto visa à automatização de um capacete acionado pelo comando 
de voz do proprietário, dispensando o uso da chave de ignição, evitando que outras 
pessoas utilizem a motocicleta. A viseira automática permite a abertura e o fecha-
mento pelo comando de voz, gerando segurança ao dispensar o uso das mãos, so-
bretudo porque muitos acidentes são causados por falhas humanas decorrentes da 
retirada das mesmas do guidão. O objetivo consiste em automatizar um capacete 
para que o motociclista, por meio de comando de voz, possa executar as funções 
de abrir e fechar a viseira, ligar e desligar a motocicleta assim como abrir e fechar 
o portão eletrônico da garagem. Foi utilizada a metodologia da problematização 
que consiste nos cinco itens descritos a seguir: Observação da realidade (acidentes 
motociclísticos, segurança do motociclista, conforto do usuário, transporte mui-
to utilizado pelos alunos), seleção de palavras-chave, teorização (transmissão via 
bluetooth, simulador de circuitos, acionamentos por comando de voz), hipóteses 
de solução (automatizar o capacete para que o motociclista não necessite retirar as 
mãos do guidão durante a pilotagem), intervenção à realidade (criação do capacete 
wireless automatizado). A funcionalidade da parte eletrônica pôde ser visualizada 
por meio do simulador de circuitos Proteus e o resultado esperado foi confirma-
do com a montagem final do capacete wireless automatizado. Espera-se, com este 
projeto, maior segurança, agilidade e conforto, já que o motociclista não precisará 
retirar as mãos do guidão para manusear a viseira, o que evitará distrações e con-
sequentes acidentes, garantindo que a motocicleta seja acionada apenas com a 
utilização do capacete e, assim, proporcionar a utilização desse equipamento como 

mais um meio de proteção individual ao motociclista.

Palavras-Chaves: Segurança. Conforto. Automatização. Comando de Voz.  
Acidentes.
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 5 Conjunto didático de braço robótico com 4GL

Eixo - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Matheus Toledo da Silva
Iago Pereira da Silva

Fabiano Wallace Bezerra

Orientador(a) - Diogo Pedriali
Coorientador(a) - Marcio Alessandro Castiglioni

Etec Euro Albino de Souza - Mogi Guaçu

Este projeto consiste na criação de um conjunto didático de braço robótico com 
quatro graus de liberdade para auxiliar os alunos durante as aulas práticas de robó-
tica e demonstrar a possibilidade da criação de um projeto de média complexidade 
durante o curso técnico na área de controle e processos industriais. O objetivo do 
projeto é o desenvolvimento de um braço robótico microcontrolado de baixo custo, 
que irá, por meio de programação, realizar deslocamentos. O braço robótico será 
composto pelas configurações: mecânica, eletrônica e programação lógica com-
putacional. A parte eletrônica será composta por uma placa de desenvolvimento 
microcontrolada e terá a função de realizar a interface entre a programação e o pro-
tótipo físico. Para compor a estrutura física do protótipo, serão fabricadas peças uti-
lizando a tecnologia de fabricação de impressão 3D e a união das peças fabricadas 
se dará por meio de componentes de fixação comuns no mercado nacional. Haverá 
acoplamentos e suportes tanto para os motores de passo como para as chaves fim 
de curso que controlarão o posicionamento dos elos do braço robótico emitindo os 
sinais de posição à placa eletrônica. O programa computacional será desenvolvido 
utilizando os recursos do programa Labview criado pela empresa National Instru-
ments. Empenhados na pesquisa e desenvolvimento, a equipe buscará atingir satis-
fatoriamente os objetivos definidos e também possibilitar oportunidade de conti-
nuação de pesquisa e melhoramento de um projeto de robótica, que será funcional 

e aplicável as demais unidades escolares do Centro Paula Souza.

Palavras-Chaves: Braço Robótico. Robótica. Automação. Programação.  
Impressão 3d.
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 5Crab 3D printer

Eixo - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Nicolas Camilo Souza Silva
Caroline Aparecido de Carvalho Neiva
Leonardo Trevisan Santana de Oliveira

Orientador(a) - José Francisco Aparecido Gotardo
Coorientador(a) - Jader Neves Grillo

Prof(a). Revisor(a) - Dorival Moreno Junior

Etec Polivalente de Americana - Americana

A tecnologia de impressão 3D é algo emergente no mundo e atua de forma versátil, 
ela vem cumprindo diversas funções, tais como: a confecção de pequenos brinque-
dos e enfeites, até a elaboração de tecidos orgânicos. Mas, mesmo assim, no Brasil, 
o uso desse conhecimento não é muito disponível, seja pela falta de pesquisa e/ou 
alto custo. Devido a isso, a Crab 3D Printer foi desenvolvida. O objetivo do projeto 
é diminuir o custo e introduzir esta tecnologia em um mercado mais popular. Em 
decorrência disso, familiarizar a população com essa tecnologia e suas capacidades. 
Assim, uma das várias capacidades desse tipo de impressora é gerar objetos como 
próteses ortopédicas e brinquedos, prioridades deste projeto. Ao utilizar conheci-
mentos baseados no projeto colaborativo Rep-Rap, uma das principais referências 
na fabricação de impressoras 3D caseiras, o grupo baseou-se no modelo Graber I3. 
Seguindo as propostas do projeto, a estrutura vertical foi replanejada, consequen-
temente, utiliza-se um motor de passo a menos do que a referência já encontrada 
no mercado. A estrutura horizontal também foi reprojetada, diminuindo-se as par-
tes móveis, reduzindo,  assim, as intercorrências causadas pelo mau funcionamento 
destas. Apesar das dificuldades encontradas na configuração, precisão, montagem 
e regulagem das partes da impressora e da demora na chegada de algumas peças 
que foram importadas, conclui-se que surge no mercado uma ferramenta impor-

tante e acessível a todos que utilizarem a impressora.

Palavras-Chaves: Tecnologia. Impressão 3d de baixo custo.
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Eixo - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Jeferson Lopes Noia
Leonardo Donizete Verssuri

Renan Alves Fonseca

Orientador(a) - Carlos Eduardo  Poppi

Etec João Belarmino - Amparo

No projeto Easy Drinks Machine buscas-se aprimorar ainda mais uma área, que 
atualmente, é líder de consumo em todo mundo. O comercio de bebidas não tem 
sofrido modificações com novos equipamentos que simplifiquem a vida do pro-
prietário e do consumidor, pois hoje a demanda em bares e restaurante é muito 
grande. O maior objetivo deste projeto é desenvolver uma máquina de drinks para 
fins comerciais, levando para o mercado uma nova ideia de produção de drinks que 
atenda à atual demanda de apreciadores de bebidas e frequentadores de bares, 
boates, entre outros. Com isso, acredita-se que este projeto se torne referência na 
área. A Easy Drinks Machine, por se tratar de uma máquina que monta drinks a 
partir de mecanismos automatizados tem, em sua construção, diversos materiais 
que, juntos, fazem seu funcionamento ser rápido e eficaz. No seu funcionamento, 
podemos observar o sucesso deste projeto. O projeto atende todas as necessida-
des propostas; pode vir a resolver cada situação colocada em questionamento; seu 
uso será de extrema importância, para o avanço tecnológico na área do comércio 
cujo esteja empregada sua atividade, pois, com seu funcionamento, muitas falhas 
deixarão de existir e vão dar lugar a novas formas de se pensar, pois a Easy Drinks 
Machine é isso, ela se enquadra na nova forma de pensar que os tempos atuais 
exigem atualmente. O grande lema dessa geração é a frase “tempo é dinheiro”, e se 
todos os projetos usados não somente na área do comércio, mas em todas as áreas 
não girarem em torno dessa ideia eles estarão ultrapassados e desatualizados, e 

com toda certeza não serão aproveitados pelo mercado inovador.

Palavras-Chaves: Drinks. Bebidas. Maq.de Drinks. Easy Drinks. Inovação.
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 5Gerador de energia a partir de um motor Stirling

Eixo - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Anderson Luiz Rosa Bernardes
João Benedito de Oliveira Martins do Amaral

Welison Gomes Vilela

Orientador(a) - João Egydio Lopes Neto
Prof(a). Revisor(a) - Aparecida Paula Lima Abreu

Etec Professor Alfredo de Barros Santos - Guaratinguetá

Desde a revolução industrial, as máquinas têm se inseridos, em todos os setores 
da economia; junto dessa mecanização, surge a necessidade por fontes de ener-
gia eficientes. O motor Stirling, apresentado pela primeira vez em 1818 pelo enge-
nheiro Robert Stirling, tem funcionamento similar ao motor a vapor de James Watt, 
porém trabalha com pressões menores além de permitir uma eficiência superior 
à dos motores de gasolina, diesel e máquinas a vapor. Considerando que o Brasil 
tem cerca de 66% da energia produzida por fontes hídricas, de acordo com ANEEL 
2002, e que, nos últimos 3 anos, o país vem sofrendo com uma forte crise hídrica, a 
questão energética vem se agravando. A partir de pesquisas bibliográficas, vídeos 
e táctil-visual foi realizado o projeto e construção do modelo de um motor Stirling 
com peças e componentes de baixo custo e de reúso, a fim de acionar um gerador 
elétrico para ligar aparelhos eletrônicos e, assim, avaliar a viabilidade econômica 
para esta fonte de energia. O modelo está em fase de testes e aperfeiçoamento na 
ETEC Prof. Alfredo de Barros Santos, Guaratinguetá, SP. As avaliações estão sendo 
realizadas para avaliar se há possibilidade de melhorias nos parâmetros do projeto. 
O gerador mostrou-se capaz de acender uma sequência de 5 LEDs, com o motor 

apresentando rotação de 300 rpm.

Palavras-Chaves: Motor. Stirling. Eficiência. Energia. Gerador.
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 6Enfermeiro eletrônico

Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Carlos Eduardo Palmieri Teixeira
Gabriel Mota Sardinha

Guilherme de Oliveira Getsch

Orientador(a) - Edson Possani

Etec Albert Einstein - São Paulo

Estudos realizados por institutos de pesquisas comprovaram que os principais mo-
tivos de acidentes sofridos por idosos e pessoas com baixa mobilidade decorrem de 
quedas. Estes acidentes, em geral, trazem sérias consequências, tais como lesões 
e fraturas que podem gerar sequelas como a imobilidade. As quedas ocorrem de-
vido às condições físico-químicas e biológicas destes indivíduos, como, por exem-
plo, tontura, desmaio, osteoporose ou ainda mais graves, como acidente vascular 
cerebral e ataque cardíaco. Quando isto ocorre, muitas vezes o indivíduo não esta 
acompanhado por alguém que possa ajudá-lo, e até que alguém chegue ao local, 
o tempo decorrido pode ser muito grande, sendo crucial para a vida do acidenta-
do o socorro imediato. Abordando este tema de importância social, foi decidido 
o desenvolvimento de um dispositivo capaz de auxiliar a notificação do evento 
ocorrido, diminuindo assim o perigo e aumentando a qualidade de vida do usuário.  
O dispositivo Enfermeiro Eletrônico faz continuamente a medição e monitora-
mento dos seguintes sinais físicos e biológicos do usuário: movimento, frequência 
cardíaca e temperatura. Estes dados, após o processamento, são comparados com 
padrões dos valores normais de uma pessoa, levando em consideração a estrutura 
física e idade, em estado de repouso ou em movimentos comuns. Assim que ocor-
re uma queda e/ou aumento de frequência cardíaca e/ou temperatura, sensores 
captam a oscilação, e então o sistema detecta uma situação anormal, esses dados 
são enviados ao responsável por meio de comunicação GSM (SMS) e um aviso 
telefônico (chamada). O dispositivo foi desenvolvido com um microcontrolador  
Atmel e sensores eletrônicos, embarcados numa placa de circuito impresso e  
sua caixa personalizada foi impressa em 3D. A autonomia de bateria é em média  
10 (dez) dias de funcionamento contínuo facilitando o uso. Depois de concluída 
a fase de testes, o sistema mostrou-se funcional, preciso e confiável, além de 

possuir uma personalização.

Palavras-chave: Enfermeiro Eletrônico. Acidentes. Monitoramento.  
Prevenção de Acidentes.
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Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Luiz Eduardo Lourenço da Silva
Eduardo Rocha de Oliveira
Waltercio Viana da Costa

Orientador(a) - Tiago Monteiro
Coorientador(a) - Luiz Fernando da Costa Badinhan

Prof(a). Revisor(a) - Jitsunori Tsuha

Etec Bento Quirino - Campinas

O principal objetivo do projeto de Hidroreciclagem é a captação, armazenamento 
e reutilização da água de chuvas, para reduzir o gasto mensal de água tratada em 
tarefas domésticas, vindo a contribuir na diminuição do valor da conta de água. As 
pesquisas em livros, revistas, jornais, internet e artigos científicos contemplaram 
como principal tema a falta e o reuso da água. O aproveitamento da água de chuva 
e o seu reúso em uma residência, com aplicação dos conhecimentos adquiridos 
nas pesquisas e durante o curso levou aos atingimento dos objetivos do projeto: 
armazenamento, bombas d´água, válvulas e controle de PH. Foram acrescentados 
outros temas relacionados e utilizados no projeto como: circuitos de controle e au-
tomação, válvulas e sensores de fluxo, linguagem de programação C, circuitos pro-
gramáveis (como microcontrolador PIC 16F628A e plataforma Arduíno). Em busca 
de um resultado que alcance 60% de economia no valor pago às concessionárias 
locais a aplicação de todos estes conceitos se faz necessária nos locais onde a água 
será captada e armazenada. Estes locais podem ser: o vaso sanitário, consumindo 
de 13 a 35% do consumo normal; máquina de lavar apresentando economia de 20 
a 45%. Com esses exemplos, poderemos chegar a uma economia considerável no 
custo e também em água potável. O sistema de aproveitamento e reuso aqui apre-
sentado não garante a volta da potabilidade da água, não sendo esta própria para 
consumo como água potável. Para este fim, deverão ser empregados outros tipos 

de tratamento que não são objetos deste estudo.

Palavras-chave: Hidroreciclagem. Armazenamento. Reúso. Economia. Automação.
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 6Implantação de sistema de controle de frequência

Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Aquiles Felizardo Filho
Marconi Teodoro Melo

Felipe Mariosi da Silva Arruda

Orientador(a) - Rubens Eduardo do Campo Antonini

Etec Doutor Demétrio Azevedo Júnior - Itapeva

Este trabalho tem como tema central abordar técnicas e componentes eletrônicos 
necessários à implantação e instalação de uma interface de controle de frequência 
eletrônica escolar em salas de aula por método descentralizado de autenticação 
por Rfid, com o uso de cartões usando a plataforma Arduíno. Usa-se também um 
servidor de banco de dados com o protocolo HTTP para coletar dados da frequência 
escolar em tempo real. A metodologia dá-se pelo desenvolvimento de protótipo 
de um sistema de ponto de coleta, usando a integração do ambiente Arduíno com 
diversos componentes eletrônicos, entre eles um sensor Rfid e uma interface de co-
nexão de rede Ethernet, e que tem como resultado a construção de um sistema de 
controle eletrônico de presença em sala de aula e o desenvolvimento de software 
para a contabilização da frequência dos alunos, eliminado a necessidade do contro-
le manual por meio de fichas em papel. Espera-se como resultado a aprendizagem 
de diversos conceitos de integração de componentes eletrônicos e de programação 
de dispositivos e sua integração com sistema de banco de dados e comunicação 
com sensores e outros componentes de rede, tendo, como fim, uma ferramenta 
capaz de servir como recurso de gestão e controle da frequência escolar, bem como 
um sistema automatizado de geração de diário eletrônico de classe. Espera-se, con-
cluir que a implantação desse sistema eletrônico seja viável tanto financeira quanto 
em termos de gestão escolar, para que seja possível sua implantação em todas as 

salas da unidade escolar.

Palavras-chave: Arduíno. Rfid. Rede. Frequência. Gestão Escolar.
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 6 Irrigação automática com sensor de umidade

Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Rafael Nilton Fanti Garcia
Vitor Gabriel dos Santos
Dara Venancio Gomes

Orientador(a) - Rosemary Chiuchi Magrini
Coorientador(a) - Marcos Alberto Claudio Pandolfi

Etec Doutor Adail Nunes da Silva - Taquaritinga

Em dias em que o consumo racional e consciente de água tornou-se necessidade 
mundial e os sistemas de irrigação tradicionais demandam utilização de mão de 
obra para serem acionados, além do custo de se dispor de operadores para essa 
função e que o acionamento de irrigadores manuais é irregular, podendo provo-
car irrigação excessiva no solo e nas plantas, pois tanto o excesso quanto a falta 
de água são fatores que afetam de maneira marcante as plantas. Com base nesses 
fatores, este trabalho tem como objetivo apresentar um protótipo de irrigação au-
tomática com sensor de umidade para jardins e hortas, sendo um projeto de baixo 
custo e gerador de economia no consumo de água, pois o sensor de umidade faz 
o cálculo correto da quantidade de água exata e necessária para irrigar jardins e 
hortas domésticas, funciona de maneira autônoma com bateria recarregável. Para 
o desenvolvimento do protótipo do sistema de irrigação, foi realizada pesquisa de 
cunho qualitativo, por meio de referências bibliográfica com uso de livros, artigos 
científicos, revistas e sites para a identificação dos conceitos relevantes sobre o 
tema proposto. A montagem e os testes do protótipo foram elaboradores nos labo-
ratórios da escola técnica Dr Adail Nunes da Silva, na cidade de Taquaritinga - São 
Paulo. Para a execução do protótipo, foram necessário os materiais , resistor 1k ohm, 
transistor PNP, sensor de umidade e bateria 9V. Conclui-se que é possível desen-
volver o sistema de irrigação com qualidade e eficiência. A técnica desenvolvida 
para irrigação baseada com umidade do solo, obteve o funcionamento dentro do 
desejado inicialmente. Trata-se de um sistema simples, que pode ser ajustado con-
forme a extensão de jardins e horta domésticas, sendo um produto de tecnologia 

econômica, tornando-o acessível a todos.

Palavras-chave: Sensor. Umidade. Irrigação. Controle. Protótipo.
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 6Jogo educativo na plataforma Arduino

Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Samuel dos Santos de Araujo
Savio Rodrigues da Silva

Rodivaldo Leodoro

Orientador(a) - Nathalia Albanezi
Coorientador(a) - Sérgio Aparecido Donique

Prof(a). Revisor(a) - Mônica Lúcia Veloso

Etec Waldyr Duron Junior - Piraju

Mesmo diante de tantas ferramentas inovadoras no campo da educação, o profes-
sor ainda encontra muitas dificuldades em sala de aula, principalmente no que diz 
respeito à motivação dos alunos para aprendizagem. Sabemos que uma aula mais 
dinâmica e elaborada requer também mais trabalho por parte do professor, por 
outro lado, o retorno pode ser bastante significativo, de qualidade e gratificante 
quando o docente se dispõe a criar novas maneiras de ensinar. Diante de tanta tec-
nologia acessível à maioria da população, muitas vezes somente a sala de aula não 
consegue atrair a atenção dos alunos. É necessário, então, diversificar as metodolo-
gias de ensino, sempre em busca de resgatar o interesse e o gosto dos alunos pelo 
aprender. Diante das dificuldades, surgiu o interesse em criar uma atividade lúdica 
para o ensino de língua estrangeira, que seja atrativa e interessante para alunos 
das séries iniciais. Aliando a busca pela melhoria e diversidade no processo ensino-
-aprendizagem, surgiu o Jogo das Cores, pelo qual o aluno aprende as cores nas 
línguas estrangeiras Inglês e Espanhol, através da Plataforma Arduíno. Portanto, o 
objetivo desde trabalho é desenvolver um protótipo que escreva, em um display 
de LCD, as cores das peças que são aproximadas pelos alunos em um sensor de 

reconhecimento de cor.

Palavras-chave: Arduíno. Eletrônica. Lúdico. Jogo. Educação.
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Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Andre Teixeira da Silva
Flavio da Silva Moreira
Fabio Nunes Lima Leite

Orientador(a) - Márcio Santo Preti

Etec Professor Adhemar Batista Heméritas - São Paulo

O presente projeto consiste no reaproveitamento de águas pluviais e reúso de 
água cinza. Eventos atuais como, o aumento da população, o consumo excessivo e 
mau uso da água ocasionaram extensos problemas de escassez de água, tornando 
necessária a busca de novas alternativas de abastecimento de água que venham 
suprir as demandas atuais e futura de consumo. Essas fontes alternativas podem 
ser por meio do aproveitamento da água da chuva e o reaproveitamento de água 
cinza. A captação de água pluvial (chuva) se dá por meio de um reservatório que ar-
mazenará a água da chuva e a água de reúso da máquina de lavar por meio de uma 
moto-bomba para ser usada em atividades, tais como, irrigação de plantas, lava-
gem de pisos, garagens e calçadas e descargas. Este projeto visa, além de minimizar 
o consumo de água tratada, também, conscientizar a população para colaborar e 
promover um consumo racional e eficiente, com controle de perdas e desperdícios. 
O uso do reservatório de captação de água de reúso, tem sido eficiente em residên-
cias, economizando uma quantidade considerável de água tratada, sendo que está 
só será utilizada para os devidos fins quando a água de reservatório cessar. Este 
estudo tem sua importância na medida em que apresenta alternativas para melhor 
aproveitamento dos recursos hídricos, tendo como objetivo economizar 90% da 
água tratada, dependendo do tamanho do reservatório e, a longo prazo, contribuir 

para preservação dos recursos naturais disponíveis.

Palavras-chave: Água. Reutilização. Crise. Hídrica. População.
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 6Sistema automático da cisterna escolar

Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Fabiano Pereira Cavalcante
Marcelo Leal de Freitas

Miqueias Ribeiro Figueiredo

Orientador(a) - Péricles Fernando Nunes de Oliveira

Etec de Embu - Embu das Artes

A água é de fundamental importância para a sobrevivência dos seres vivos, por-
tanto é necessário que a sociedade esteja ciente de que enfrentará muito em breve 
uma grave crise no abastecimento e na qualidade da água potável. O crescimento 
populacional, os grandes aglomerados urbanos, a industrialização, a falta de cons-
cientização ambiental através da poluição de potenciais mananciais de captação 
superficial, fazem com que a água torne-se a cada dia um bem mais escasso e, 
consequentemente, mais precioso. Diante da necessidade de solução que vise à 
garantia de um abastecimento de água com qualidade e quantidade suficiente ao 
ambiente escolar, a captação da água da chuva surge como uma alternativa viável 
e inteligente, pois sua implantação traz benefícios ambientais e econômicos. Tendo 
em vista o problema da escassez da água potável e a preocupação de criar uma 
nova geração de crianças e adolescentes mais conscientes com a utilização da água 
da chuva para o uso não potável, foi realizado um estudo sobre a viabilidade de im-
plantação de um sistema automático de cisterna em um ambiente escolar, mais es-
pecificamente ETEC Embu. Essa forma de aproveitamento tem apontado ser viável 
por ser uma alternativa sustentável, e eficaz em resolver o problema da demanda 
de água, destinada ao consumo não potável, podendo reduzir o consumo de água 

potável no âmbito escolar em até 70%.

Palavras-chave: Meio Ambiente. Cisterna. Econômia de Água. Água da Chuva.  
Gestão da água.
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 6 Sistema de impressão em placa de circuito

Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Itamar Pereira dos Santos
Julio Cesar dos Santos

Carlos Eduardo Miranda

Orientador(a) - Dario Cortez Pare
Coorientador(a) - Marcelo Coelho de Souza

Etec Takashi Morita - São Paulo

Devido à complexidade da manufatura manual de placas de circuito impresso, além 
do fato de ser lenta e imprecisa, e com uma repetibilidade indesejável, cria-se a 
necessidade de automatização do processo de impressão de circuitos eletrônicos 
em placas de fenolite, portanto, visando empresas de pequeno porte, trabalhado-
res autônomos na área de eletrônica em geral, pequenas assistências técnicas, ou 
até mesmo inventores no processo de fabricação de circuitos eletrônicos simples, 
o projeto demonstra um sistema de automatização para este processo, com intui-
to de deixar o produto final mais apresentável e com qualidade e repetibilidade 
constante. Através da motorização de uma mesa coordenada, representando um 
plano cartesiano (x,y,z) com introdução de motores de passo em seus eixos, e estes 
motores ligados a placas controladoras que por sua vez, são ligadas ao arduíno e 
que tem uma interface com um PC, utilizando de softwares de desenhos e progra-
mas para CNC. O projeto caracteriza-se também por apresentar um custo atrativo, 
inferior ao de máquinas similares hoje disponíveis no mercado, justamente por uti-
lizar em sua composição tecnologias acessíveis, e em decorrência deste fato, ter 
também um grau moderado de dificuldade para sua parametrização e operação. 
Com estas características, o projeto procura incentivar, mesmo que indiretamente, 
as dificuldades que todo profissional brasileiro encontra hoje no desenvolvimento 

de seus protótipos.

Palavras-chave: Softwares . Impressora Pcb. Motor de Passo.  
Mesa Coordenada. Placa Fenolite.

 



feteps • 2016130 feteps • 2016 131

Ei
xo

 Te
cn

ol
óg

ico
 6Smart House

Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica
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Ricardo Estevam da Silva
Jean Vieira de Camargo

Orientador(a) - Egmar Accetto
Coorientador(a) - Adriana Mariko Yonamine Nakatani

Etec Júlio de Mesquita - Santo André

Com o avanço tecnológico, as pessoas estão cada vez mais buscando praticidade e 
comodidade para seus lares. A Automação Residencial tem a finalidade de minimi-
zar a intervenção do homem nas rotinas da vida contemporânea, tornando a vida 
no lar mais prática, segura e confortável. O projeto Smart House tem como objetivo 
complementar e solucionar problemas encontrados em outros projetos de auto-
mação residencial. Ele apresenta um projeto funcional para controle de iluminação, 
controle de aparelhos eletrônicos e monitoramento de consumo de energia em 
tempo real. O projeto desenvolvido trabalha juntamente com um site atuando no 
gerenciamento, controle e monitoramento de consumo de energia, que apresenta: 
a potência utilizada em tempo real (em Watt), qual é o consumo previsto para o dia 
e para o mês (em Quilowatt-hora), qual é o consumo previsto para o dia e para o 
mês (em reais) e também a consideração das bandeiras tarifárias. Diversos testes e 
pesquisas foram feitas ao decorrer do desenvolvimento do projeto e foram cons-
tatados diversos aspectos em outros projetos que necessitam de melhorias, sendo 
estes listados como: utilização de um servidor, que consiste em um sistema auto-
matizado utilizando um computador para o processamento do código de progra-
mação e um microcontrolador que exerce apenas a função de acionar os atuadores; 
outros aspectos observados são a interface dos projetos, por possuírem complexa 
interatividade e compreensão, que dificultam na hora da utilização e restringem 
o uso somente para usuários que saibam mais a respeito; a compatibilidade, que 
não abrange todas as plataformas; e a ausência de uma forma de saber o consumo 
de energia elétrica em tempo real. Levando em conta essas falhas, o projeto Smart 
House conseguiu solucionar esses problemas e também aperfeiçoar alguns que-
sitos da automação residencial, de forma elegante, intuitiva e de fácil utilização e 

compreensão.

Palavras-chave: Automação. Residencial. Consumo Energia. Arduino. Site.
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Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Guilherme Borges Ferreira
Eder Henrique Borges

Douglas Borges

Orientador(a) - Éderson Carlos Silva

Etec Pedro Ferreira Alves - Mogi Mirim

O objetivo geral deste trabalho é apresentar um protótipo de um estacionamen-
to, utilizando um microcontrolador. Esse projeto permite ao usuário saber de an-
temão onde estacionar, logo ao entrar no estacionamento referido. O software 
desenvolvido para o estacionamento indica a quantidade de vagas ocupadas e 
disponíveis. Com base nos resultados referidos, este software transmitirá os dados 
para um visor que indicará o número de vagas desocupadas. Neste projeto, para a 
detecção de vaga ocupada ou desocupada, serão utilizados sensores ultrassônicos. 
Estes sensores têm a capacidade de reconhecer, através do som, se existe um objeto 
e a qual distância este está do sensor. Estas informações serão enviadas por micro-
controlador, que exibirá seus resultados em um LCD 16x2. A quantidade de vagas 
disponíveis por setor será apresentada através deste display, que tem como obje-
tivo facilitar o fluxo de carros e diminuir o tempo gasto em filas. Também será ca-
paz de identificar vagas através de um painel de LEDs, que mostra locais das vagas  
que estão disponíveis. Isso torna-se de grande valia para o proprietário do esta-
cionamento, quanto para a interessado em estacionar seu veículo, uma vez que, 
com estacionamento lotado, já se baixa a cancela, evitando entrada de outros  
veículos e, caso haja vaga, o motorista pode direcionar-se a ela, evitando procurar 

locais vagos.

Palavras-chave: Estacionamento. Parking. Ultrassônico. Microcontrolado. Painel.
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SAÚDE E SEGURANÇA: 
projetos sobre doenças sexualmente transmissíveis, drogas e álcool, 
educação física, epidemiologia, microbiologia, nutrição (educação  
nutricional), enfermagem, ergonomia, farmácia, farmacologia, fisiologia 
e fisiopatologia, saúde bucal e prótese dentária, saúde coletiva  
e individual, saúde no trabalho, prevenção e segurança no trabalho,  
entre outros.
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Coorientador(a) - Giovana de Aguiar Rizzo

Prof(a). Revisor(a) - Cristiano Augusto de Oliveira

Etec Rosa Perrone Scavone - Itatiba

O termo acessibilidade refere-se entre ouros significados, à eliminação de quais-
quer barreiras, arquitetônicas e ideológicas, que possam interferir na inclusão edu-
cacional, social e profissional de pessoas que possuem algum tipo de limitação, seja 
ela temporária ou permanente. Dessa forma, se colocada a questão “acessibilidade 
no ambiente escolar”, observa-se que muitas ações podem ser desenvolvidas para 
receber adequadamente os alunos com deficiência. A partir disso, o objetivo é des-
construir preconceitos em relação a estas pessoas, mas, principalmente, conscienti-
zar sobre a importância de um ambiente escolar acessível a todos, pois é na escola 
que se inicia a conscientização dos alunos quanto às diferenças entre as pessoas o 
respeito, o coletivismo e o valor de uma arquitetura à serviço de todos. A metodolo-
gia é a análise da estrutura física da ETEC Rosa Perrone Scavone com a Norma NBR 
9050/2004, através do desenvolvimento de uma maquete digital, com intuito de 
apontar melhorias no espaço escolar para os alunos deficientes e uma participação 
efetiva do orientador educacional, realizando capacitações voltadas para todos os 
professores na identificação de alunos com dificuldades e que precisam de acom-
panhamento especial. Percebe-se, ao acolher os ingressantes no início de cada 
semestre, que é fundamental que se combine a disponibilidade de uma infraes-
trutura que atenda às necessidades do aluno aliada a uma metodologia de ensino 
que facilite o aprendizado, devido a grande diversidade de inteligências que com-
põem uma escola. O resultado esperado é contribuir com as instituições de ensino, 
sejam elas públicas ou privadas, no sentido de fortalecer a filosofia educacional, 
possibilitando o desenvolvimento de todos os alunos, bem como a inclusão social 
de pessoas com deficiência. Portanto, conclui-se que a viabilidade desse projeto 
se justifica pela conscientização das pessoas quanto à acessibilidade do ambiente 

escolar, local de desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos.

Palavras-chave: Acessibilidade. Escola. Inclusão. Estrutura. Conscientização.
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Orientador(a) - Felipe Roberto Vieira
Coorientador(a) - Bruno Camargo Ribeiro

Prof(a). Revisor(a) - Deison Hórnelas

Etec Salles Gomes - Tatuí

RESUMO Observando o dia a dia de deficientes visuais que nos rodeiam, pudemos 
constatar que uma das maiores dificuldades dos cegos é o reconhecimento das cé-
dulas do real, diversos empecilhos acontecem como consequência da dificuldade 
de identificação das cédulas ao realizar o pagamento de alguma taxa. Nos últimos 
anos, o Banco Central do Brasil, com o intuito de facilitar a identificação das cédulas, 
lançou a segunda família do Real, em que as notas possuem tamanhos distintos, 
porém a maior parte dos deficientes visuais ainda encontram dificuldades para rea-
lizar a identificação das mesmas. O nome Digi Occhi, se traduzido do italiano, quer 
dizer Olhos Digitais e o aplicativo recebeu esse nome com o intuito de remeter a 
real função do mesmo, na qual se juntamos a tecnologia aos olhos, ou seja, uma 
nova forma de enxergar. Desejando facilitar a identificação e, como consequência, 
proporcionar a inclusão social e acessibilidade dos deficientes visuais, optamos por 
desenvolver um aplicativo mobile para dispositivos Android® com a função de reco-
nhecer a cédula através de um algoritmo próprio para reconhecimento de pontos 
em imagens, com realidade aumentada denominado Vuforia® e, após, o reconhe-
cimento dos pontos, um sinal sonoro informando o valor da nota identificada será 
reproduzido. Para o desenvolvimento do aplicativo, utilizamos a plataforma Unity 
3D, que utiliza a linguagem C# para a programação de suas funções. A disponibili-
zação do aplicativo será feita através da Google Play Store, de forma gratuita, a todo 
aquele que se interessar em ter acesso ao nosso aplicativo. Como resultado final, o 
aplicativo proporcionará, de modo gratuito, a acessibilidade que muitos deficientes 
visuais anseiam, resultando assim em uma melhoria significante na qualidade de 

vida do público alvo.

Palavras-chave: Aplicativo. Acessibilidade. Deficiência. Visual. Identificação.
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Etec de Nova Odessa - Nova Odessa

Observamos diversos problemas de cunho social, ambiental e biológico, que são 
temas cada vez mais recorrentes na atualidade, como doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes Aegypti, escassez de água, obesidade e tráfico de animais, que po-
dem ser solucionados com a conscientização da população. Com base nas teorias 
de Jean Piaget e  de Lev Vygotsky sobre os estágios cognitivos e a importância dos 
jogos, selecionamos como público-alvo crianças a partir dos sete anos de idade, pois 
elas encontram-se no estágio operacional concreto e já conseguem refletir e separar 
o real do imaginário, buscando soluções lógicas para os problemas que encontram; 
por esse motivo, essa é a fase ideal para se começar a trabalhar com a conscienti-
zação. Para maior inclusão e interação dos participantes desenvolvemos um jogo 
com perguntas e respostas chamado ECO-VISÃO; é composto por um tabuleiro com 
quarenta e seis casas, quarenta cartões de perguntas e quinze de ajuda. Notamos 
também a necessidade de incluir diversas faixas etárias; para tanto, estão sendo de-
senvolvidas perguntas de diferentes níveis. O jogo mostra ser uma eficiente forma 
de conscientização e interação; dessa maneira, é possível incentivar as crianças a 
solucionarem problemas e a adotarem ações de melhoria no ambiente onde vivem. 
Espera-se, com esse jogo, alcançar as crianças de todos os lugares,  para que, de 
uma forma prática e divertida e, com pequenas ações, se possa mudar o mundo, 
mostrando como a criança pode ajudar e contribuir para saúde do planeta, dela e 
de sua família. Ensinando-as, elas ensinarão aos pais e, quando forem adultas, sa-
berão como ser sustentáveis, saudáveis, e conscientes, passando isso para os seus 
filhos e, talvez, se inspirem para criar mais projetos que ajudem o meio ambiente e 

a qualidade de vida.

Palavras-chave: Brincar. Conscientização. Crianças. Jogos Educativo. Inclusão.
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O escopo deste projeto consiste no desenvolvimento de uma pomada inovadora à 
base do arbusto conhecido popularmente por losna (Artemisia absinthium L.), que 
apresenta resultados antissépticos comprovados por análises microbiológicas tes-
tadas em laboratório que apresenta baixo custo de preparo e viabilidade comercial. 
A losna é de uma planta medicinal muito utilizada nos grupos populares, e seu uso 
resulta a melhoria em diversos problemas as quais se incluem sua ação afrodisíaca, 
antisséptica, estimulante de apetite, digestiva, vermífuga e outras. Devido à vasta 
aplicabilidade nestes diversos tratamentos, surgiu a necessidade se propor uma 
estratégia de certificar que este vegetal possui realmente fator antisséptico e sinte-
tizar uma pomada que possa ser viável para tratamentos de pequenos ferimentos 
e/ou até comercialmente. As análises biológicas foram realizadas utilizando meios 
de cultura associado ao extrato vegetal da losna em diversas concentrações, para 
evidenciar sua propriedade antisséptica e determinação de qual teor de extrato 
seria a ideal para a formulação da pomada. Após a obtenção dos resultados satisfa-
tórios na produção desta pomada e nos testes microbiológicos, tornou-se evidente 
a necessidade de produzir mudas deste vegetal na Unidade escolar Etec Antônio 
Junqueira da Veiga da cidade de Igarapava-SP, para garantir a sua disponibilidade à 
comunidade municipal, além de agregar valores socioambientais ao corpo discente 

dos diversos cursos desta instituição.

Palavras-chave: Pomada. Losna. Artemisia.  Absinthium L.  Antisséptico.
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Este trabalho tem por objetivo fazer um reaproveitamento de lixo orgânico; utili-
zou – se uma composteira que possibilitou a produção de adubo orgânico e cho-
rume. O composto orgânico é produzido pela ação de microrganismos,  tais como 
bactérias e fungos que agindo em ambientes, transformam em compostos orgâni-
cos chamado de húmus. A matéria orgânica tem como característica fundamental 
a interação com o meio onde está situada. Podemos entender a decomposição 
da matéria orgânica como sendo um processo natural de reciclagem da matéria, 
feito principalmente por microrganismos. Esta decomposição ocorre na presen-
ça de oxigênio. Esse processo é o princípio básico da compostagem e está é uma 
técnica milenar praticada inicialmente pelos chineses há mais de cinco mil anos, 
nada muito diferente do que a natureza faz há muitos anos, desde que surgiram os 
primeiros microrganismos decompositores. O processo de decomposição de todo 
o volume de lixo armazenado nos aterros libera efluentes líquidos denominados 
“percolados de aterro sanitário”. Em junção com a água da chuva, este material 
forma o líquido percolado, conhecido também como chorume, substância de colo-
ração escura, forte odor e que, ainda, apresenta alta carga orgânica em sua compo-
sição. O processo foi realizado por microrganismos presentes no solo e acelerado 
por minhocas, que irão se alimentar dos resíduos e transformá-los em húmus, que 
é o produto resultante da matéria orgânica decomposta, a partir do processo di-
gestório das minhocas, formando uma compostagem natural, agregando ao solo 
os restos de animais e plantas mortas. Essa população de minhocas pode aumen-
tar ao longo do tempo, de acordo com o espaço e a disponibilidade de alimentos, 

elas mesmas fazem o controle.

Palavras-chave: Lixo Orgânico. Compostagem. Reciclar. Chorume. Húmus.
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Caracterizada pela diminuição da frequência das evacuações, a constipação intes-
tinal atinge com maior periodicidade as mulheres. Com isso, o presente trabalho 
pretende informar a população a respeito de constipação intestinal, os fatores que 
induzem sua ocorrência, ressaltando a forte ligação existente entre os sistemas 
intestinal e neurológico, fator decorrente da troca mútua de neurotransmissores 
entre o cérebro e o sistema digestório. Além disso, pretende-se exemplificar seus 
danos à saúde e apresentar como o Sene (Cassia senna) atua beneficamente como 
medicamento para o tratamento da mesma. A pesquisa baseou-se em conceitos 
quanti-qualitativos; o método utilizado procurou quantificar o número de pessoas 
que fazem uso de medicamentos para constipação intestinal; também foi analisada 
a qualidade dos mesmos quanto a essa deficiência entérica. O projeto distende-
-se desde o plantio à extração do princípio ativo que, posteriormente, resultará na 
manipulação de cápsulas cujo ativo será o Sene, um laxativo irritante, quimicamen-
te composto por antraquinonas. A escolha da forma farmacêutica cápsula ocorreu 
devido a dois fatores: a facilidade na ingestão da cápsula, excluindo o tempo de 
preparo, pois esta já está pronta para administração e por fim, com a intenção de 
mascarar o sabor forte característico do Sene, o qual normalmente é utilizado como 
chá. Durante o desenvolvimento do projeto, espera-se que as informações sobre a 
constipação intestinal alcance o maior número de pessoas e que o medicamento 
fitoterápico manipulado tenha o efeito almejado.Baseando-se em estimativas fu-
turas, pretende-se, com autorização das entidades regulamentadoras (ANVISA), a 
criação de uma Farmácia Escola na ETEC AMIM JUNDI, que em parceria com gover-
nos municipais, possa ser realizada a distribuição de medicamentos fitoterápicos 

para população carente da região.

Palavras-chave: Constipação. Fitoterápico. Sene. Manipulação. Medicamento.
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Muitas alterações nos hábitos alimentares dos adolescentes têm sido observadas 
nas últimas décadas. A população jovem tem abandonado progressivamente a die-
ta tradicional e tem adotado uma dieta ocidental, aumentando cada vez mais a pre-
valência de obesidade e o desenvolvimento prematuro de doenças crônicas. Desta 
forma, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um produto alimentício 
saudável destinado para o público adolescente, diferenciando dos produtos exis-
tentes no mercado, tanto em aspectos organolépticos, custo, valores nutricionais e 
embalagem. Para o desenvolvimento do trabalho, foram realizados quatro testes, 
em que quinze adolescentes degustaram e avaliaram o produto por meio de esca-
las hedônicas. Com o intuito de buscar o melhor diagnóstico nutricional destes e a 
promoção do produto, foi aplicado em uma escola pública de São Paulo um progra-
ma educativo, contando com a participação de um grupo composto por 25 adoles-
centes de ambos os sexos e faixa etária de 14-16 anos, por meio do qual avaliou-
-se a antropometria, aplicou-se questionários de consumo habitual e orientações 
nutricionais em forma de palestra e jogos recreativos. A adição da fibra psyllium 
no muffin, além de aumentar o valor nutricional do produto, a textura ficou macia 
e cresceu em alta proporção, obtendo assim resultados satisfatórios, agradando 
o público alvo em 56% referente ao sabor, 62% a consistência, 64% a aparência 
e 46%, o aroma. No que se refere ao programa educativo, 72% dos adolescentes 
apresentavam o estado nutricional eutrófico, porém, de acordo com o questionário 
pode- se notar que os maus hábitos foram observados nos adolescentes magros 
em maiores proporções. Conclui-se que a criação do muffin de cenoura com choco-
late, castanha de caju e pyssilium de fibras faz com que o público consumidor tenha 
em mãos um produto com qualidade sensorial, além de elevado valor nutricional 
e baixo custo, diferenciando-se do produto existente no mercado, transmitindo ao 

adolescente uma alternativa mais saudável e sustentável.

Palavras-chave: Alimentação. Adolescência. Obesidade. Educação. Nutricional.
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O Diabetes Mellitus é uma doença que atinge milhões de pessoas e é provocada 
pela ação ineficiente da insulina ou sua pouca produção no organismo. Este hor-
mônio é responsável em captar a glicose na corrente sanguínea. Os carboidratos 
são encontrados em alimentos como pães, bolachas, bolos e massas. Esses alimen-
tos devem ser evitados pelos diabéticos, pois aumentam os picos de glicemia no 
sangue. Como alternativa, existem alguns alimentos com propriedades funcionais 
que têm a finalidade de manter a glicemia controlada, entre esses alimentos es-
tão à batata yacon e a biomassa de banana verde, que são considerados além de 
funcionais, alimentos prebióticos, pois contém o mesmo efeito da fibra alimentar. 
Dessa maneira, o objetivo deste estudo é elaborar um nhoque à base de biomassa 
de banana verde e batata yacon como opção de preparação para os diabéticos. O 
produto foi desenvolvido em uma cozinha doméstica, e após a definição da receita, 
realizou-se a avaliação sensorial em um Laboratório de Técnica Dietética. Participa-
ram da análise nove degustadores com Diabetes Tipo 1 ou  Tipo 2. A análise do pro-
duto demonstrou o índice de satisfação dos participantes em relação à cor, sabor, 
aroma e textura da preparação. Como estratégia de marketing, definiu-se o nome 
do produto de Nhocon. Sua receita é de fácil aplicação e torna-se uma alternativa 
no consumo de massas na dieta do diabético. Contudo, o Nhocon pode ser consi-
derado uma preparação que, aliada a uma alimentação saudável pode promover a 

saúde do diabético e contribuir para a sua qualidade de vida.

Palavras-chave: Diabetes. Alimentação. Batata Yacon. Biomassa. Nhoque.
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Após alguns períodos de queda, marcados especialmente pelo desenvolvimento 
da penicilina e primeiros diagnósticos do HIV, a sífilis volta a se alastrar entre a po-
pulação. Objetiva-se avaliar o panorama da sífilis nos últimos 10 anos em um muni-
cípio do interior do Estado de São Paulo em relação ao índice geral no Brasil. O es-
tudo descritivo, retrospectivo, documental com abordagem quantitativa; o estudo 
foi desenvolvido na Vigilância Epidemiológica do referido município, a população 
alvo do estudo as notificações geradas no Sistema de Notificações, todos os dados 
foram armazenados em um banco de dados do programa Excel e o trabalho utilizou 
dados secundários, ou seja, informações documentais da instituição referida, por-
tanto não foi necessário aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Resultados: o município em estudo possui uma população segundo o IBGE (2015) 
de 241.389. Com relação apresentação do quadro da sífilis, este vem apresenta-
do um aumento anualmente e se distribui da seguinte maneira: a sífilis congênita 
no período de 2005 – 2016 apresentou 150 casos sendo que, 57% dos casos eram 
do sexo masculino; nas gestantes o número de casos no período de 2007 – 2016 
registrou-se 270 casos, sendo que 167 casos correspondiam a faixa etária de 15 à 
36 anos e 103 casos possuíam idade de 26 a 45 anos; já na sífilis não especificada 
no período de 2007-2015 foram registrados 93 casos registrados sendo que 52% 
eram do sexo masculino. A sífilis congênita, quando comparada aos índices nacio-
nais de 2013, representam 1,3 dos casos totais, ou seja, a sífilis vem aumentando e 
requerendo atenção especial principalmente com as gestantes durante o pré-natal.  
O uso de preservativo, políticas públicas educacionais bem como o acompa-
nhamento do pré-natal são cruciais para a efetiva prevenção da sífilis e da sífilis 

congênita, respectivamente.

Palavras-chave: Sífilis. Enfermagem. Prevenção. Controle. Infecção.
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O desperdício de água tornou-se um dos principais problemas relacionados com a 
utilização de recursos hídricos no Brasil nos últimos anos. Desperdício e poluição 
se tornaram alguns dos principais motivos de esgotamento das reservas de água 
em vários lugares e regiões. Por esse motivo, o problema do desperdício de água 
é extremamente relevante. Foi com essa preocupação que a ETEC Prof. José Igná-
cio Azevedo Filho, tendo em vista a utilização do destilador de água, tipo PILSEN, 
mensurou o volume de água gasto para produção de água destilada. Surgiu então 
a necessidade de reaproveitamento desse volume gasto, visto que o mesmo é uti-
lizado apenas para refrigeração do sistema e apresenta-se tratado e livre de con-
taminantes. O objetivo desse trabalho é reaproveitar a água utilizada no processo 
de destilação durante a produção de água destilada no laboratório de farmácia. 
A metodologia utilizada foi a medição e elaboração dos cálculos do consumo de 
água, durante o processo de produção de água destilada. Para fins de cálculo de 
custo, elaborou-se um esboço do projeto para ser desenvolvido em outro momen-
to gerando reaproveitamento e economia de água na Etec. Dados fornecidos pelo 
fabricante e mensurados na ETEC mostraram um consumo de 240L de água para 
se produzir 10L/h de água destilada no modelo Q341-210, com funcionamento de 
220V e 7000W. Em média, o destilador é utilizado por 4h/semana apresentando, 
portanto, um gasto de 960L/semana. Concluiu-se que a utilização de um reservató-
rio de 1000L de capacidade seria, provisoriamente, capaz de armazenar essa água 
e reutilizá-la para limpeza do próprio laboratório como chão, bancadas, vidrarias 
e equipamentos, assim como complementar o projeto, reutilizando essa água no 

próprio sistema de refrigeração do destilador.

Palavras-chave: Destilador. Aproveitamento. Consumo. Economia. Àgua.
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 7 Segurança na escola para um trabalho sem risco

Eixo - 7 - Saúde e Segurança

Gessiane Baldina de Souza Noronha
José Aparecido dos Santos
Marcela dos Santos Misael

Orientador(a) - Gilberto Balejo
Coorientador(a) - Ricardo Antonio Martins

Prof(a). Revisor(a) - Silvia Aparecida Bedin Camponez

Etec Doutor Luiz Cesar Couto - Quatá

O projeto “Segurança na Escola para um trabalho sem risco” é fruto dos estudos 
desenvolvidos no Curso de Segurança do Trabalho. Fazendo com que o profissional 
que atua aqui nesta unidade tenha um senso de responsabilidade e amparo no 
exercício de suas atividades com segurança não tão somente por ele, mas consi-
derando a todos que o rodeiam sendo o principal beneficiário o próprio aluno e 
colaborador que, durante seu período na Unidade Escolar, possa  desenvolver seus 
estudos e trabalhos com segurança, sem risco à sua integridade física. O profissio-
nal de segurança deve atuar com ações prevencionistas com técnicas de identifi-
cação, avaliação e medidas de controle de riscos, conhecedores também de que a 
segurança do trabalho está sendo cada vez mais aperfeiçoada e sua obrigação de 
aplicabilidade mais necessária, considerando fiscalizações e riscos existentes nos 
locais de trabalho e de aulas práticas: buscou-se desenvolver um estudo nos am-
bientes da nossa escola, visto que já se observou irregularidades não tão somente 
no nível estrutural mas também na metodologia de execução. O objetivo é usu-
fruirmos do espaço escolar sem riscos e com um foco prevencionista, na medida 
certa, para evitar acidentes e a busca contínua das medidas corretivas perante a 
legislação vigente. A metodologia do trabalho deverá se desenvolver por meio de 
pesquisa de campo e bibliográfica, para conhecer e analisar todos os riscos encon-
trados e aplicá-las observando as normas regulamentadoras e as leis pertinentes ao 
assunto. Depois do trabalho de investigação, avaliação e procedimentos de melho-
ria, deverá ser apresentado para Direção, para as devidas explicações e propostas 
de melhorias. Concluímos que este trabalho proporcione ao Colaboradores, alunos 
e visitantes um convívio no espaço escolar sem riscos,  evitando acidentes e am-
parando a Unidade escolar dentro das normas de segurança do trabalho evitando 

possíveis ações indenizatórias.

Palavras-chave: Segurança. Avaliação. Prevenção. Correção. Aplicação.



feteps • 2016144 feteps • 2016 145

Ei
xo

 Te
cn

ol
óg

ico
 7SGEPI – Sistema de Gerenciamento de EPI

Eixo - 7 - Saúde e Segurança

William Alves da Silva
Ivy Janmilly Belarmino

Aissa Rodrigues de Oliveira

Orientador(a) - Masayoshi Shitara

Etec de Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba

Este projeto tem como objetivo a criação de um sistema (aplicativo Informatizado) 
para o gerenciamento, controle e manutenção de Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPIs), economizando tempo, gastos, indenizações trabalhistas e problemas 
futuros com doenças ocupacionais, evitando perdas, extravios de documentos, etc. 
Trata-se de um aplicativo que servirá para qualquer empresa, seja de porte grande, 
médio, pequeno ou até mesmo uma microempresa, e de fácil acesso. Também tem 
como função verificar a validade dos EPIs e seu estado de manutenção, além de ser 
um sistema acessível para qualquer porte de empresa. Pensando continuamente 
que há poucos recursos tenológicos disponíveis para a organização e gerenciamen-
to dos equipamentos utilizados pelos funcionários, bem como o controle de vali-
dade dos materiais, é que surgiu o presente estudo e projeto; além do mais, com 
a situação econômica e política de nosso País, o projeto sem dúvida trará grandes 
benefícios para todos. Sabemos que toda empresa que expõe seus funcionários a 
riscos ocupacionais, acima do limite de tolerância, é obrigado a entregar de forma 
gratuita equipamentos de proteção individual, mas, em último caso. Na realidade, a 
proteção coletiva será sempre privilegiada. No entanto, sabemos que nos processos 
industriais, há sempre uma gama de procedimentos inviáveis para a instalação de 
proteção coletiva. Assim, sempre é importante agir de forma preventiva, oferecen-

do aos funcionários expostos, a adequada proteção.

Palavras-chave: Aplicativo. Informatizado. Segurança do Tarbalho.  Epis. Acesso.
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 7 Sistema para gerenciamento de resíduos químicos

Eixo - 7 - Saúde e Segurança

André Luiz Rodrigues de Paulo
Tárik Wataya de Souza

Arthuro Gean Flores Mendanha

Orientador(a) - Bruno Leandro Cortez de Souza
Coorientador(a) - Ruama Lorena Ferraz Ramos
Prof(a). Revisor(a) - Erica M. M. Campos Santos

Etec Padre Carlos Leôncio da Silva - Lorena

A segurança nas atividades relacionadas ao manejo de resíduos é essencial nos di-
ferentes setores da universidade (ensino, pesquisa e extensão). A manipulação dos 
resíduos precisa ser criteriosamente monitorada, evitando danos às pessoas e ao 
ambiente. Os resíduos químicos produzidos nas universidades caracterizam-se pela 
grande variedade e menor quantidade, quando comparados aos resíduos químicos 
das unidades industriais. Ainda que o volume do resíduo químico gerado seja me-
nor, as universidades e instituições de ensino não podem ignorar a necessidade da 
gestão dos mesmos. O gerenciamento de resíduos químicos em universidades é 
complexo e envolve esforço sistêmico e integrado de toda comunidade acadêmica. 
Diante deste panorama, surge a ideia da criação de um sistema de gerenciamento 
de resíduos químicos informatizado. O protótipo consiste em um sistema que irá 
informar, gerenciar e facilitar o descarte correto dos resíduos químicos gerados em 
laboratórios de ensino e pesquisa das universidades, contando com a dinamicidade 
para o usuário, que controlará virtualmente as atividades relacionadas ao manejo 
dos produtos. O sistema informará ao usuário qual o destino correto do seu resíduo 
químico (recipiente A ou B), a possível incompatibilidade química, o volume de resí-
duo aceitável no determinado recipiente, a possibilidade de reutilização do resíduo 
gerado por outro usuário e as informações sobre segurança e meio ambiente. O sis-
tema poderá ser utilizado em smartphones, tablets ou computadores. A instituição 
de ensino ou universidade (cliente) poderá cadastrar-se no sistema, que contará 
com um sistema de pós-cadastramento. Nesta etapa, o usuário poderá configurar o 
número de laboratórios de acordo com as preferências da instituição. Por se tratar 
de um aplicativo híbrido, é necessária a integração de linguagens web dinâmicas 
e frameworks que se adequem às preferências nativas do sistema, utilizando todas 
as funções necessárias do dispositivo para integrar o laboratório químico com o 

mundo digital.

Palavras-chave: Resíduo Químico. Gerenciamento. Universidades. Segurança. 
Meio Ambiente.
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TECNOLOGIA QUÍMICA, DE ALIMENTOS, DA AGROINDÚSTRIA E 
DA BIOENERGIA: 
projetos sobre o desenvolvimento de novos produtos e processos nessas áreas. 
Educação para nutrição, preparações funcionais, controle de qualidade sanitário 
e nutricional de alimentos, química dos alimentos, química orgânica, inorgânica 
aplicada, química analítica, química geral, físico-química, energias renováveis, 
desenvolvimento de produtos e processos, tecnologia de conservação, 
processamento e comercialização de alimentos, sistemas de qualidade em 
 processos produtivos, controle de resíduos na indústria química, de alimentos 
e na agroindústria, desenvolvimento de embalagens entre outros.
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 8 Creme hidratante como luva protetora

Eixo - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Richard Hermógenes de Lima
Jeferson Gabriel Alves Silva

Orientador(a) - Tauan Garcia Gomes
Coorientador(a) - Marcel Colmanetti
Prof(a). Revisor(a) - Eliana Junqueira

Etec Antonio Junqueira da Veiga - Igarapava

A aplicação industrial do óxido de cálcio como agente desidratante ou absorvente 
é conhecida e utilizada há muito tempo, no processo de industrialização; também 
são bem conhecidos os efeitos deste óxido no organismo humano quando utiliza-
do sem a devida proteção. Desde ligeira irritação quando inalado ou colocado em 
contato com a pele ou olhos, até graves reações alérgicas e profundas equimoses 
devidas à exposição prolongada e/ou repetitiva. Para evitar as consequências do 
contato cutâneo direto com o óxido de cálcio, é regra, em várias unidades indus-
triais, a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), tais como luvas 
e cremes hidratantes. Entretanto, muitas vezes a utilização desses produtos não é 
suficiente para proporcionar uma completa segurança para o operador. Com vistas 
a encontrar um creme hidratante mais eficaz, para ser utilizado juntamente com as 
luvas apropriadas, procuramos uma substância que atue ao mesmo tempo hidra-
tando a pele e repelindo o óxido de cálcio, buscando uma proteção mais completa 
contra os danos da exposição ao óxido de cálcio. Para alcançar tal objetivo, proce-
demos a um levantamento bibliográfico inicial, conduzimos ensaios experimentais 
para testar as propriedades das substâncias prospectadas, preparamos e testamos 
um protótipo do creme e avaliamos sua viabilidade comercial. Esperamos, assim, 
encontrar um creme hidratante que satisfaça as necessidades dos operadores in-

dustriais, protegendo-os das consequências do contato com o óxido de cálcio.

Palavras-chave: Creme Hidratante. Óxido de Cálcio. Proteção. Industrial. 
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 8Desenvolvimento sustentável de algas com vinhaça

Eixo - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Kevin Roberto Oliveira Souza
Leonardo Barbosa Rossi

Núbia Donda Ribeiro da Silva

Orientador(a) - Ligia Maria Trolezi
Coorientador(a) - Ricardo Leal Soares

Prof(a). Revisor(a) - Gislaine Aparecida Lucatte Viana

Etec Professor Armando José Farinazzo - Fernandópolis

Este projeto objetiva aplicar a vinhaça - efluente da fabricação do álcool, atualmen-
te considerado como um dos maiores subprodutos em emprego no setor sucroal-
cooleiro - como meio de cultivo para a proliferação de microalgas em laboratório, 
viabilizando sua utilização na fabricação de biocombustível. A metologia desenvol-
vida em laboratório consiste basicamente em extrair o óleo da biomassa formado 
pela multiplicação das algas, - coletadas em corpos d´ água eutrofizados - culti-
vadas em vinhaça, das quais consomem o nutriente do líquido do efluente - rico 
em nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - e desenvolvem-se. De modo a cumprir as 
normas impostas pela Cetesp (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental) 
do Estado de São Paulo, este projeto visa uma redução do número estimado de 
vinhaça após o processo de destilação do álcool além de contribuir com o produtor, 
que procura sanar gastos com a destinação correta do resíduo. Como fator plausível 
de seus benefícios, nota-se ainda ganhos com o uso de microalgas, resultante de 
seu poder de sequestrar o dióxido de carbono (CO2) do ar, reduzindo a emissão de 
gases e o efeito estufa para a atmosfera. Além disso, vale a ressalta da limpeza pro-
porcionada por estes microrganismos para com os compostos existentes na vinha-
ça, de acordo com seu poderoso caráter de absorção. Diante dos resultados obtidos, 
pode-se afirmar que o projeto não apenas determina um destino incomum e eficaz 
para a vinhaça, como também um controle biológico de microalgas ao impedir que 
as mesmas desequilibrem ecologicamente o meio onde estão inseridas por sua 
proliferação desenfreada, além de poupar os recursos fósseis existentes no planeta 

através do biodiesel derivado de oleaginosas vegetais.

Palavras-chave: Vinhaça. Microalgas. Biocombustível. Efluentes. Nutrientes. 
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 8 Extração dos compostos da goma de mascar

Eixo - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Jailson Junior Rodrigues Oliveira
Daniel Segantini Vergílio

Jeferson Vinicius de Brito de Moraes

Orientador(a) - Célia Labibe Abud

Etec Doutor Adail Nunes da Silva - Taquaritinga

O grande crescimento populacional torna evidente o aumento de consumo de ma-
teriais e a geração de resíduos. A redução desses últimos é um assunto de extrema 
importância, pois visa amenizar os impactos ambientais que já atingem o planeta. 
O chiclete de bola de mascar tem elevado consumo mundialmente, o que acarreta 
uma intensa deposição de material não biodegradável nos diversos ecossistemas e, 
por sua vez, causa desequilíbrios ambientais. Uma das indústrias que vem faturan-
do no Brasil com grande receita a cada ano é a de balas e chicletes, segundo revisão 
bibliográfica. Levando em consideração o elevado consumo do chiclete de bola, 
deve-se observar que, após a mastigação, quando perde boa parte do seu aroma, 
corante e açúcar, ele é normalmente descartado, tornando-se um resíduo que ge-
ralmente tem como destino o solo ou o asfalto das cidades, causando problemas 
visuais e ambientais. O problema ambiental é caracterizado pela propriedade não 
biodegradável do polímero. Este trabalho tem como objetivo analisar a composi-
ção química de resíduos do chiclete de bola, com a finalidade de reaproveitar os 
materiais que o compõem, diminuindo impactos ambientais e tornando possível a 
obtenção de materiais de valor econômico por metodologias alternativas. As aná-
lises dos materiais isolados do chiclete de bola basearam-se em técnicas analíticas 
simples e de baixo custo, como extração por solventes, agitação, filtração e eva-
poração, esses métodos são viáveis a qualquer negócio empreendedor. Através de 
pesquisas e resultados práticos obtidos, foi possível verificar que o resíduo a partir 
de chicletes de bola mascados é rico em substâncias que podem ser reutilizadas 
como matérias primas: gordura, carbonato de cálcio e material polimérico do chi-
clete, para a obtenção de uma película impermeável. Conclui-se que o chiclete de 
bola é uma matéria prima útil para a utilização em novos processos, seja em síntese 

ou em reutilizações.

Palavras-chave: Chiclete. Resíduo Ambiental. Reutilização. Processos. 



Ca
te

go
ri

a 
8

feteps • 2016150 feteps • 2016 151

Ei
xo

 Te
cn

ol
óg

ico
 8Ice Salute - sorvete de biomassa para diabéticos

Eixo - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Talita Costa da Silva Pires
Kettuly Pereira da Silva Oliveira

Luiza Monteiro Garcia

Orientador(a) - Sidnéia Alves da Silva

Etec de Lins - Lins

O projeto foi desenvolvido tendo em vista os maus hábitos alimentares e falta de 
atividades físicas destaca-se a informação de que cerca de 7 (sete) milhões de bra-
sileiros sofrem de diabetes. Deste número cerca de 90% (noventa por cento) das 
pessoas têm diabetes tipo 2 (dois), uma doença crônica que altera a forma do corpo 
de metabolizar a glicose e atinge mais frequentemente adultos, podendo atingir 
também crianças, que desenvolvem resistência à insulina, pela grande quantidade 
produzida, ou até mesmo por não produzir o suficiente para seu organismo. Os nú-
meros indicam que 52,5% (cinquenta e dois inteiros e cinco décimos por cento) da 
população nacional, em decorrência destes maus hábitos sofrem com a obesidade. 
O sorvete é uma sobremesa saborosa e normalmente eliminada das dietas alimen-
tares por ser muito calórica e conter grandes quantidades de açúcares. Entretanto, 
o sorvete é um dos alimentos preferidos de crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Seguindo as informações relatadas, preparou-se um sorvete que possa ser consu-
mido por pessoas com estas doenças e que atenda à necessidade de um produto 
mais saudável, formulado a partir de biomassa de banana verde e chia. Assim, este 
projeto contempla não apenas o mercado, mas oferece um paliativo e propõe um 
novo estilo de vida, mais saudável e dinâmico, para que a população geral, obesa 
ou não, diabética ou não, tenha uma vida longínqua e de excelência. Pensando nis-
to, desenvolveu-se o ICE SALUTE, um sorvete com ingredientes saudáveis, naturais 

e com pouca quantidade de açúcares, calorias e gorduras.

Palavras-chave: Alimentos. Sorvete. Dieta Alimentar. Doenças. Diabete. 
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 8 Impactos causados por Necrochorume

Eixo - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Diogo Rodrigo da Silva Sábio 
Kaique Rodrigues da Silva 

Nadine Vitória Andrade Rodrigues 

Orientador(a) - Leandro Erico Batista

Etec de Tiquatira - São Paulo

Graças à  preocupação com o ambiente foi que obtivemos o atual formato que os 
cemitérios se disponibilizam, com lápides individuais, covas e mausoléus. Porém, 
ainda há uma necessidade de direcionarmos nossa atenção para estes locais pois 
devido à decomposição dos corpos, uma série de contaminações se prolifera em 
solo e água e que podem, com o decorrer do tempo, se tornar um agravante e che-
gar a afetar a saúde dos vivos. Esta contaminação vem de uma substância deno-
minada necrochorume. O cemitério Nossa Senhora do Bonsucesso localizado em 
Guarulhos foi o objeto de estudo deste trabalho pois, devido o seu longo prazo 
de atividade sem um acompanhamento frequente, possivelmente acabaria pon-
do em risco a saúde da população e ocasionaria um desequilíbrio no ecossistema. 
Analisou-se exclusivamente os compostos mais prejudiciais ao solo e à saúde públi-
ca. Os agentes microbiológicos também foram estudados como forma de avaliar a 
influência da contaminação por metais pesados na replicação dos microrganismos. 
A metodologia aplicada para as análises dos metais pesados, foi adaptada do Stan-
dard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Utilizou-se a técnica 
de Espectrometria de Absorção Atômica de Chama. Para as análises de pH, densida-
de, CTC e Ferro, baseou-se no manual de métodos de análises de solo da EMBRAPA, 
publicado em 2011 e revisado em 2015. Os resultados comprovaram as hipóteses 
de que havia concentrações de metais pesados maiores (chegando a 175 vezes 
mais) que os padrões para um solo saudável, e que esta contaminação estava inter-
ferindo diretamente na ação microbiana, aumentando o tempo de decomposição 
estimado para os cadáveres, e que a ação da chuva leva essa contaminação para as 
partes mais baixas do terreno, podendo chegar ao nível do aquífero, ampliando a 

contaminação.

Palavras-chave: Contaminação. Cemitério. Necrochorume. Solo. Metais. 
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 8Loção hidratante com ação repelente

Eixo - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Victória La Terra de Oliveira
Ester Alves Mion

Jéssica Nascimento Fernandes

Orientador(a) - Marcos Antonino Callegari
Coorientador(a) - Endrigo Geines Berna Santiago

Prof(a). Revisor(a) - Eunice Ladeia

Etec Doutor Nelson Alves Vianna - Tietê

O extrato glicólico da citronela é utilizado na fabricação de perfumes e cosméticos, 
sendo um ótimo repelente de insetos. Sua ação inseticida, fungicida e bactericida é 
altamente eficaz, pois contém mais de oitenta componentes, entre eles o citronelal, 
geraniol e limoneno, os quais agem diretamente no sistema nervoso central do in-
seto, causando uma forte agitação e bloqueando a circulação de sódio nas células 
nervosas; também altera drasticamente sua sensibilidade olfativa, causando a pa-
ralisia do inseto. Além disto, mosquitos, borrachudos e outras pragas, incomodam a 
espécie humana e podem carregar e espalhar doenças de alto risco. Neste momen-
to, está em evidência o mosquito Aedes aegypti, principal vetor de doenças como 
a dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana. A alta incidência das doenças 
por ele transmitidas, aliada a ausência de programas eficazes de imunização e tra-
tamento específico, contribuem diretamente para que o controle de sua população 
seja considerado problema de saúde pública. No Brasil, a proliferação do Aedes 
aegypti tomou proporções avassaladoras. Por isso, desenvolvemos uma loção hi-
dratante de ação repelente à base extrato glicólico de citronela. Diferentemente da 
maioria dos produtos existentes no mercado, tal loção não apresenta restrições do 
uso, principalmente entre crianças abaixo de 2 anos, gestantes e lactantes. A loção 
foi submetida a vários testes qualitativos e de estabilidade, buscando observar se 
ocorreriam mudanças inconvenientes com o passar do tempo, como mudança de 
textura, cor odor, todas decorrentes de oscilações de ambiente e de temperatura, 

obtendo-se resultados animadores.

Palavras-chave: Hidratante. Cosméticos. Insetos. Repelente. Citronela. 



feteps • 2016154 feteps • 2016 155

Ei
xo

 Te
cn

ol
óg

ico
 8 Membrana polimérica com propriedades curativa

Eixo - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Mateus de Almeida Antunes
Mateus Aparecido de Souza
Maria Eduarda Barros Rubini

Orientador(a) - Regina Célia Modesto Raszl
Coorientador(a) - Armando José Raszl

Etec Rubens de Faria e Souza - Sorocaba

Devido à ocorrência de acidentes domésticos com lesões cutâneas frequentes, vem 
se buscando novas formas de curativos para pequenos ferimentos com aplicações 
biomédicas. Misturas de polímeros, tais como colágenos e quitosana, por serem al-
tamente biocompatíveis e possuírem propriedades físico-químicas favoráveis para 
esta finalidade, tem adquirido interesse científico. A incorporação de compostos 
bioativos de plantas com potencial fitoterápico em membranas tem sua aplicabili-
dade em lesões por suas propriedades microbicidas e anti-inflamatórias. Esse tra-
balho teve como principal objetivo produzir um polímero para ser utilizado como 
curativo para pequenos ferimentos, através de polissacarídeos como quitosana e 
colágeno contendo extratos vegetais de Calêndula, Arnica e Aloe Vera. Optou-se 
trabalhar com estes extratos pois apresentam características anti-inflamatória, de 
regeneração celular e cicatrizante, obtendo-se extratos por maceração hidro-alco-
ólica, extração por Soxhlet e posterior incorporação às membranas de quitosana e 
colágeno por dissolução em meio ácido, bem como elaboração de um gel com os 
mesmos materiais. Os extratos obtidos foram avaliados quanto aos aspectos senso-
riais, identificação e quantificação dos ativos por cromatografia em camada delga-
da e cromatografia líquida de alta eficiência, assim como sua ação antimicrobiana. 
Para obter a quitosana, o estudo utilizou a extração em meio ácido da quitina de 
cascas de camarão e posterior síntese e purificação da mesma e também a purifi-
cação de uma quitosana comercial, determinando-se o grau de desacetilação da 
mesma por volumetria. Em seguida, foi elaborado o produto final de quitosana, 
colágeno e extratos vegetais na forma de membrana polimérica e gel. Através de 
estudos em literatura e análises realizadas, comprovou-se que o material obtido 
tem ação antimicrobiana e, portanto, podem auxiliar no processos de cicatrização 
de pequenas lesões e queimaduras. Além disso, o produto final é uma boa alterna-
tiva aos usados atualmente no mercado, pois utiliza matéria-prima residual e reno-

vável, além de ser biodegradável.

Palavras-chave: Polímero. Quitosana. Colágeno. Bioativo. Curativo. 
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 8Pasta imitação de patê à base de legumes

Eixo - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
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Rebecca Alves Beltran
Henrique Solano Teodoro

Orientador(a) - Raphael Augusto Ramos

Etec de Sapopemba - São Paulo

Entende-se por pasta ou patê um produto industrializado obtido geralmente a par-
tir de carnes e/ou produtos cárneos e/ou miúdos comestíveis, das diferentes espé-
cies animais de açougue, transformados em pasta, adicionado de ingredientes e es-
pecificadas pela legislação, como cor, textura, odor e sabor que segundo a mesma, 
devem ser característicos. O consumo atual de patê é ascendente em todo território 
nacional, sobretudo na região sudeste, a qual se destaca Sâo Paulo com cerca de 
58,5 toneladas por conforme nosso referencial teórico. Verificou-se a ausência de 
um patê que não fosse a base de produtos cárneos. Analisando o crescimento entre 
a população de pessoas veganas (que não consomem produtos de origem animal e 
seus derivados), decidiu-se desenvolver o presente trabalho, com o intuito da utili-
zação de frutas e legumes no produto pasta tipo patê, com o objetivo de se tornar 
um produto de utilizar atrativo e saudável, ao público no geral, mas principalmente 
ao público vegano. O produto tem como matéria-prima principal o abacate que, 
por sua característica oleosa, funciona como base para elaboração da pasta. Na for-
mulação da pasta utilizou-se condimentos e demais ingrediente que melhoraram 
a textura e o sabor. A pasta foi avaliada quanto a sua estabilidade durante a vida 
de prateleira, previsto ano cronograma de shelf-life, determinando, desta forma, 
o período correto de estocagem e assegurando um prazo para que na mesa do 
consumidor sempre haja um produto com as características organolépticas man-
tidas. Para a inibição dos microrganismos e aumento da vida de prateleira foram 
utilizados aditivos e tratamento térmico, que deixaram o pH ideal para o produto e 
desativaram as ações de enzimáticas que poderiam ter sido iniciadas. Elaborou-se 

um produto diferenciado e atrativo denotado em análises sensoriais.

Palavras-chave: Patê. Pasta Tipo Patê. Vegano. Vegetariano. Abacate. 
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Laís Fernanda Kanada

Orientador(a) - Gislaine Aparecida Barana Delbianco
Coorientador(a) - Sérgio Delbianco Filho

Prof(a). Revisor(a) - Elaine Velozo Menegatti

Etec Trajano Camargo - Limeira

O fluido de corte é um óleo muito usado em indústrias mecânicas para garantia 
de proteção de peças metálicas durante sua fabricação. O mesmo possui o papel 
de evitar que a ferramenta atinja uma temperatura elevada durante o processo, 
assim como reduzir o atrito entre as ferramentas e refrigerar as peças para melhor 
acabamento do produto. O mercado do mesmo tem crescido mais de 17% nos úl-
timos anos, dando mais credibilidade à área. Ele é composto basicamente por óleo 
mineral, sendo assim, tem sua matéria-prima derivada do petróleo, o que provoca 
danos ao meio ambiente quando seu descarte é incorreto. Este trabalho estudou a 
reciclagem de óleo soja e sua aplicação como matéria-prima de fluido de corte, pos-
sibilitando uma aplicação mais nobre ao óleo de cozinha, pois resíduo produzido 
domesticamente e no ramo alimentício em geral pode contaminar, quando descar-
tado incorretamente, cerca de 20.000 litros de água potável, também pode causar 
entupimento de tubulações, danos à plantas e impermeabilização em solo, geran-
do enchentes. Foram estudadas diversas formulações deste óleo reciclado (sendo 
este o produto base) e adição de água, anticorrosivo, bactericida, emulsificante e 
produto refrigerante, verificando, assim, a eficiência. Foram realizados ensaios de 
viscosidade, espectrometria, teor de água e de acidez para caracterização da me-

lhor formula. A aplicação do modelo Canvas indicou a viabilidade do produto.

Palavras-chave: Fluido de corte. Óleo vegetal. Torno mecânico. Óleo usado. 
Resíduo sólido.
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Jaqueline Vitoriano de Almeida
Isabella Isaltino Alves de Lima

Leticia Freitas Rezende de Lima

Orientador(a) - Renata Pinho da Silva

Etec Raposo Tavares - São Paulo

Sabendo dos riscos à saúde que o formaldeído nos oferece, os casos de processos 
alérgicos e complicações derivadas do uso de esmalte com a presença de formal-
deído em sua composição, foi possível levantar questões sobre a concentração 
desse composto no produto. Considerando esses elementos, o objetivo foi anali-
sar fabricantes de esmalte com o maior índice de adesão no mercado e quantificar 
formaldeído em sua composição, verificando-se o mesmo está dentro das normas 
da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), sendo o máximo aceitado 
0,2% de formaldeído, segundo a Resolução 162/01. A análise da quantidade do 
formaldeído foi realizada pelo método de acetilacetona com a técnica espectro-
fotométrica, método desenvolvido por Nash. Esta metodologia foi aplicada por ser 
a mais específica para o formaldeído, porém foi necessário a realização dos testes 
de recuperação de matriz, que nos resultou presença de interferentes na amostra, 
o que nos encaminhou à realização do teste de adição de padrão para a eliminação 
de tais interferentes. Além disso, foi desenvolvida uma metodologia colorimétrica, 
por meio do teste de Schiff, com o objetivo de obter uma curva colorimétrica que 
possibilitou um comparativo visual de concentração do formaldeído na amostra.  
A partir desta curva, foi realizada uma adaptação através de diluições para leitura 
espectrofotométrica em comprimento de onda de 550 mm. Ao desenvolver um 
comparativo entre as metodologias, foi possível analisar que nenhuma das amos-
tras se encontrava acima do limite máximo permito de concentração de formalde-
ído em sua composição, nos levando a classificar esse resultado como satisfatório, 
pelos riscos à saúde que o formaldeído pode nos causar. Além de demostrar que a 
indústria de cosméticos no setor de esmaltes de unha está atendendo às necessi-
dades dos seus consumidores, desenvolvendo produtos hipoalergênicos livre de 
formaldeído que, mesmo em pequena quantidade, tem a capacidade de causar 

irritações e processos alérgicos.

Palavras-chave: Formaldeído. Esmalte. Acetilacetona. Schiff. Espectrofotometria. 
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Nicolly Maria Reis Neves
Victória Carolina Nascimento

Joyce Carolina de Sousa Barreto

Orientador(a) - Joana Darc Félix de Sousa

Etec Professor Carmelino Correa Júnior - Franca

Um dos grandes desafios das sociedades contemporâneas é dar destinação correta 
aos resíduos gerados nos processos de produção industrial. A Política Nacional de 
Resíduos Sólidos sancionada em 2010 instituiu aos geradores de resíduos indus-
triais uma iniciativa bastante simples, que é reduzir os resíduos gerados e, natu-
ralmente reciclar (ou destinar para reciclagem), fazendo com que estes resíduos 
transformem-se novamente em matéria-prima, poupando recursos naturais. Essa 
matéria legislativa visa promover mudanças de postura na cadeia produtiva do 
couro e calçado, cuja disposição final acarreta diversos riscos ao meio ambiente e à 
saúde humana. O setor coureiro-calçadista francano é altamente expressivo e sig-
nificativo em relação à economia nacional. Infelizmente este setor é caracterizado 
pela elevada quantidade de resíduos, devido ao fato de usarem matérias-primas 
não homogêneas no que concerne à morfologia e qualidade. A geração de um 
grande volume de resíduos é o maior dos problemas ambientais enfrentados pelo 
setor. Como no Brasil, a maioria das indústrias processadoras de couros utilizam sais 
de cromo em seus processos de curtimento, a destinação dos resíduos de couro, ge-
rados no setor coureiro-calçadista, é vista como nociva pela legislação ambiental, 
porque, além de corantes ainda são ricos em cromo trivalente e/ou hexavalente. 
Com o objetivo de minimizar os impactos ambientais, poupar recursos naturais e 
conciliar métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, re-
alizamos neste projeto o reaproveitamento dos resíduos de couro, cujos produtos 
derivados resultantes (biocombustível, fertilizantes organominerais, cimento eco-
eficiente, tijolos ecológicos, corantes e cromo) tornaram-se fatores de entrada de 
vários seguimentos industriais, como fonte de energia e como valor agregado, eco-
nomizando divisas e tornando o setor coureiro-calçadista francano mais competiti-
vo. O estudo indicou que é possível obter uma nova fonte de energia renovável e de 
produtos químicos sustentáveis e, principalmente, oferecer uma destinação nobre 

a esses resíduos altamente agressivos ao meio ambiente.

Palavras-chave: Couro. Resíduos. Reaproveitamento. Sustentabilidade. Energia.
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 8Resina Lignofenólica com uso de rejeito industrial

Eixo - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Luma Caroline da Silva
Nathalia Leite Ferraz

Orientador(a) - Cesar Tatari
Coorientador(a) - Ricardo Alexandre Pereira

Etec de Suzano - Suzano

O presente trabalho consiste na produção de resina fenólica com a substituição 
parcial do fenol por lignina oriunda de rejeitos industriais. Ao aliar-se a capacidade 
renovável desta com a necessidade de substituição daquele na composição de re-
sinas, introduz-se um produto no mercado denominado Resina Ligno-Fenólica (LF), 
sem que as propriedades características das resinas fenólicas convencionais sofram 
alterações. Por meio da extração do licor e posterior tratamento desse, obteve-se 
a lignina em pó, a qual foi utilizada como substituta parcial do fenol, na reação de 
condensação com o formol, para obter-se a resina LF. Dessa forma, minimiza-se o 
uso de um composto altamente tóxico e cancerígeno, além de propiciar um destino 
sustentável e lucrativo para a lignina, uma macromolécula de alto potencial, con-
siderada um rejeito industrial de baixo valor agregado, que acaba sendo utilizada 
como energia através de sua incineração, uma vez que ainda não há uma aplicação 
atraente para a mesma. A resina LF obtida foi de qualidade satisfatória, com pro-
priedades semelhantes a convencional, provando que é possível a obtenção deste 
produto. Devido à crescente demanda por um destino lucrativo e ambientalmente 
viável para lignina, além da busca por reagentes cada vez menos tóxicos nas formu-
lações de produtos industriais, esta substituição faz com que o projeto possa atingir 
grandes proporções, tanto no mercado produtor de resinas, quanto nas indústrias 

beneficiadoras de materiais lignocelulósicos. 

Palavras-chave: Fibras. Ligno-fenólica. Resina. Rejeito. Industrial.
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Jean Carlos de Mattos Pinto

Orientador(a) - Marta Aparecida Sant’anna
Prof(a). Revisor(a) - Agda Ap. Milaré dos Santos

Etec Professora Maria Cristina Medeiros - Ribeirão Pires

Atualmente observa-se uma crescente preocupação com as condições ambientais 
do planeta, de modo que instituições estão procurando cada vez mais tomar me-
didas necessárias para a redução de resíduos e reaproveitamento sustentável de 
materiais que não recebem o devido fim. Visando tal informação, o produto tem 
como foco viabilizar o descarte correto do poliestireno expandido – OU EPS (Expan-
ded Polystyrene) - comumente chamado de ISOPOR©, um importante poluente e 
parcialmente responsável pelo lançamento de gases do efeito-estufa na atmosfera 
pois, devido à falta de informação quanto à sua reciclagem, diversas empresas o 
incineram, liberando CO² na atmosfera e contribuindo para o aquecimento global. 
Além do motivo aqui supracitado, o poliestireno expandido, por fazer parte da 
composição do produto, evita a proliferação de mofo devido as suas características 
antifúngicas, pois o mesmo é responsável por causar diversos tipos de problemas 
respiratórios. Tomando por base tais informações, viu-se a necessidade de criar um 
produto menos nocivo à saúde e que se adeque às características de uma tinta 
usual, utilizando-se, para isso, componentes em sua grande maioria naturais e pro-
porcionando um fim sustentável para um resíduo prejudicial ao ambiente. Para o 
desenvolvimento proposto, utiliza-se o isopor solubilizado como aditivo essencial 
da tinta, pois o mesmo dará os aspectos necessários para a prevenção de fungos, 
obtendo-se, assim, um produto dentro das características estipuladas e que seja 
ecologicamente e economicamente viável, contribuindo, dessa forma, para a pre-

servação da saúde e do meio ambiente.

Palavras-chave: Eps. Isopor. Tinta. Mofo. Odor. 
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Coorientador(a) - Renata Afonso

Prof(a). Revisor(a) - Wellington dos Santos Figueiredo

Etec Astor de Mattos Carvalho - Cabrália Paulista

A ideia de desenvolver este projeto nasceu da necessidade de colaboração e aper-
feiçoamento na aprendizagem dos alunos nos cursos Técnico de Açúcar e Álcool e 
Técnico em Química, bem como ampliar e fornecer subsídios a qualquer outra Etec 
que tenha cursos ligados a estas áreas de ensino. Enquanto alunos do curso Técnico 
em Açúcar e Álcool, partimos da situação-problema de que os laboratórios de quí-
mica das unidades escolares necessitam de maior dinamização e enriquecimento 
para as aulas, objetivando propiciar melhor entendimento entre a associação da 
teoria ministrada com a prática desenvolvida. Dentro dessa prerrogativa, urge a 
necessidade para o desenvolvimento de um projeto-piloto de fabricação de álcool 
etílico hidratado carburante (AEHC). O projeto engloba sua construção na própria 
unidade com os materiais específicos, supervisionado por um profissional qualifi-
cado, atestando sua qualidade de fabricação, montagem e operação. Outra etapa 
importante é utilizar sobras de alimentos que hoje acontece no refeitório da Etec. 
A principal será fontes de amido como arroz, feijão e macarrão que, após submeti-
dos aos processos enzimático e fermentativo, serão destilados para a produção do 
etanol. Portanto, sua produção e utilização estarão de acordo com a demanda nas 
aulas práticas, bem como seu emprego ser associado ao preparo de soluções de 
limpeza de bancadas dos laboratórios de polpa de frutas e agroindústria, assepsia 
de mãos com a produção de álcool em gel. Todo etanol produzido em microescala 
passará por análises e seu armazenamento ficará sujeito a padronização na sala de 
reagentes, com a devida identificação. Ressalta-se que, como se trata de um produ-
to inflamável, sua produção seguirá todas as normas de segurança, sendo os proce-
dimentos sempre acompanhados pelo auxiliar docente e pelo professor orientador.

Palavras-chave: Alimento. Etanol. Metodologias. Reciclagem. Sustentável. 
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Este projeto tem como objetivo desenvolver métodos menos complexos, permitin-
do dessa forma, a redução dos custos referentes ao tratamento de água por metais 
pesados. Visa colaborar com a preservação do meio ambiente e recuperação de 
áreas atingidas. A motivação deste trabalho se deve ao episódio do desastre de 
Mariana, onde o rio Doce e grande parte da costa do Espírito Santo foram contami-
nados por metais pesados. Desenvolve-se, nesse projeto, a criação de métodos que 
utilizam substâncias mais baratas para serem aplicadas em escala industrial e am-
biental. Estruturalmente, o projeto compõe-se de: pesquisas sobre a contaminação, 
métodos e aplicação pratica, identificação da concentração de metais pesados es-
pecíficos na amostra contaminada, e suas consequências a saúde humana e animal, 
além dos impactos ambientais representados pelo desequilíbrio e contaminação 
do meio. O projeto também tem como objetivo a preservação de corpos hídricos, já 
que a totalidade dos seres vivos necessita desse recurso finito não renovável para 
sua existência. O ser humano é um desses seres que necessitam de água abundante 
para a sobrevivência satisfatória. Além dessa premissa, os metais pesados ingeridos 
podem causar sérios danos a saúde em médio prazo aos indivíduos contaminados, 
bem como em curto prazo a sociedade e a diversidade biológica. Dessa forma, um 
dos pontos chave da pesquisa é estabelecer as concentrações máximas de metais 
preciosos na natureza sem afetar de modo destrutivo a fauna e flora permitindo, 
dessa forma, a segurança aos biomas que representam sustento e subsistência a 

várias comunidades ribeirinhas.

Palavras-chave: Tratamento. Água. Metais pesados. Zeólitas. Silicato. 
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Coorientador(a) - Lucila Costa Batista

Etec de Heliópolis - São Paulo

Este projeto, Alvenaria Sustentável, visa à execução de tijolos feitos de materiais 
sustentáveis, tais como solo cimento, com o objetivo de atender à crescente neces-
sidade da população ao déficit habitacional brasileiro em especial, e porque não 
dizer internacional, na busca de uma alvenaria sustentável numa técnica milenar 
de preparo com terra cura seca ao sol, com baixo custo, preferencialmente com 
solo arenoso, umedecido e moldado juntos aos estabilizadores, ou melhor, fibras 
naturais (coquinho, folhas secas de bambu, folhas secas de bananeiras, palha seca 
de milho, pó de serra das madeiras), ou artificiais industrializados (garrafas pet, 
embalagens tetra pack, papel, papelão) e na medida do possível, regionais, pois 
cada região ou estado tem peculiaridades de produzir resíduos com maior espe-
cificidade (numa tecnologia mais limpa, renovável e muitos menos impactante ao 
meio ambiente), tal como temos na emissão de gases para o cozimento dos tijolos 
cerâmicos e similares ou a produção de cimento.A técnica escolhida, denominada 
Adobe (do árabe Atob, que significa pasta grudenta) cuja confecção é de tijolos 
de adobe em tamanho padrão e miniaturas, que são cozidos ao sol ou guardados 
em local a temperatura ambiente enquanto aguarda processo de cura (endureci-
mento e obtenção de resistência). Para moldagem dos mesmos, são produzidas 
formas de madeira. O trabalho é embasado em pesquisas bibliográficas referen-
tes a materiais e técnicas de construção sustentável que se conclui na produção 
de uma apostila para orientação da fabricação de tijolos de adobe com indicação 
de diversos estabilizadores (fibras naturais e artificiais), dentro dos padrões, procu-
rando esclarecimentos sobre a técnica adequada para a elevação em alvenaria de 
vedação, segurança, durabilidade e minimizar os preconceitos relativos a saúde e 
saneamento. Além da apostila, também é confeccionado um fôlder simplificado 

com informações técnicas para a confecção do tijolo de adobe.

Palavras-chave: Alvenaria. Sustentável. Construção. Adobe. Tetra Pack. 
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Prof(a). Revisor(a) - Messias Costa
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O estudo da utilização da garrafa PET na Construção Civil vem proporcionar o in-
teresse dos estudantes em aplicar uma nova tecnologia e executá-la, como por 
exemplo: execução de lajes nervuradas. No começo dos anos 80, iniciou-se a re-
ciclagem do produto, que resultou em aplicações importantes, a favor de uma al-
ternativa, inclusive, de preservar o meio ambiente. Este projeto tem por objetivo 
motivar os estudantes, que o meio ambiente está em nossas vidas de uma forma 
radical, sendo assim, estaremos realizando um estudo de caso no processo de fa-
bricação de lajes nervuradas com o emprego de garrafas PET como elemento de 
enchimento, não mudando o sistema construtivo quando se utilizam os materiais 
convencionais. Observa-se assim, que a laje ficará mais leve, econômica e atingirá o 
ponto principal que será a reciclagem deste material. A pesquisa será realizada com 
trabalhos acadêmicos, Normas Técnicas e Guia de Instruções para manuseio, apli-
cação e utilização de lajes e entrevistas com empresas do ramo da construção civil.  
Ao final do projeto, busca-se a conclusão de um produto inovador e sustentável, 
dentro de todas as normas técnicas vigentes, assim como mostrar e conscientizar  
o uso destes materiais que podem ser recicláveis e utilizado como matéria prima 

na construção civil.

Palavras-chave: Garrafas Pet. Meio Ambiente. Reciclagem. Lajes. Tecnologia. 
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Eixo - 9 - Infraestrutura

Leonardo Bionês Gallo
Larissa Fernanda Marques da Silva

Jean Nina Neris

Orientador(a) - Janaina Moreira Dias
Coorientador(a) - Fernando Domingues da Silva

Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto

Nos tempos atuais, nos deparamos com diversos problemas ambientais como al-
teração no clima, falta de água e descarte de materiais não reutilizáveis; tendo em 
vista esses problemas há a necessidade de melhorar os três fatores. Assim criamos 
a ideia da Parede Verde, com a ideia de maior autonomia, reutilizando a água da 
chuva e materiais descartados. Unindo o pneu, produto com difícil reúso e que 
pode contribuir para a reprodução do mosquito AEDES Aegypti, aliado com uma 
vegetação, podendo melhorar esteticamente o ambiente urbano, além de atin-
gir outros fatores e sendo alimentados por um sistema, que pode ser automático 
ou manual, abastecido pela água da chuva ou pela água encanada, fazendo com 
que o proprietário não tenha tanto trabalho para cuidar. Colocando esses recursos 
verticalmente, temos o aproveitamento de um sistema natural de resfriamento do 
ambiente interno, uma contribuição na vedação acústica e melhoramento da quali-
dade do ar por um todo, criando assim uma Parede Verde. Como a execução do pro-
jeto, conseguimos abaixar até 8°C em um experimento que realizamos, diminuindo 
o consumo de ar condicionado e melhorando esteticamente o ambiente externo, 
deixando uma simples parede, com uma aparência melhor. Assim, concluímos que, 
ao realizamos o projeto, ele tem versatilidade de execução podendo ser simples-
mente alimentado por regadores ou ser um sistema totalmente autônomo e com 

uma ideia simples muitos benefícios foram alcançados.

Palavras-chave: Parede Verde. Reutilizáveis. Versatilidade. Vegetação.  
Sistema Natural. 
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 9Pro Ecoconfort

Eixo - 9 - Infraestrutura

Acsa Mendes Almeida
Renata Dias Manzano
Beatriz Rocha Santos

Orientador(a) - Adriana De Marchi Gonçalves
Coorientador(a) - Rodrigo Asenjo Blanco

Etec Doutora Ruth Cardoso - São Vicente

O projeto visa proporcionar o conforto térmico e acústico de uma edificação, por 
meio da combinação de materiais existentes no mercado, proporcionando uma 
melhor condição termoacústica e contribuindo também na redução do consumo 
de energia elétrica. Dentro desta concepção, se utiliza de materiais já existentes no 
mercado e de acordo com as necessidades de cada local de implantação as especifi-
cações vão sendo ajustadas e aprimoradas, garantindo, assim, a sua aplicabilidade. 
Para cada etapa, é realizada a verificação das paredes com maior insolação e en-
tão é utilizado o bloco termodissipador, que permite desviar as ondas de calor, por 
conta do seu formato específico, e pintados de branco para ajudar a potencializar, 
também, a refração da luz do sol; as outras paredes do projeto serão construídas 
em formato de sanduíche, formada por placas cimentícias, placas de OSB e placas 
de EPS, no meio do conjunto. A metodologia de pesquisa de testes laboratoriais e 
de construção de protótipos, utilizando todos os materiais propostos, apresentou 
resultados satisfatórios e expressivos, validando, assim, a aplicabilidade desse con-
ceito nas construções novas e permitindo a adaptação nas edificações existentes. 
Com isso, o projeto foi elaborado para um terreno real, com custos específicos para 

a implantação neste local.

Palavras-chave: Termoacústico. Energia. Projeto. Conforto. Construção. 
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Desenvolvimento de livreto de receitas com BBV
Eixo - 10 - Turismo, Hospitalidade e Lazer

Anderson Bitão
Magnólia Ferreira

Sheila Batista

Orientador(a) - Renata Juliana da Silva
Prof(a). Revisor(a) - Cristiane Potença Canalli

Etec Uirapuru - São Paulo

A biomassa de banana verde é um alimento ainda pouco consumido no Brasil. Po-
rém há estudos que demonstram que a utilização da BBV pode contribuir de forma 
benéfica à saúde, reduzindo o risco do desenvolvimento de câncer de intestino, aju-
dando a controlar os níveis de colesterol e ajuda a prevenir o diabetes Melito tipo 
2, evitando o acúmulo de gordura abdominal, quando consumido regularmente, 
associado à uma dieta saudável. O Objetivo deste trabalho é desenvolver um livre-
to de preparações culinárias à base da utilização de BBV, de forma a integrar este 
rico ingrediente na nossa alimentação. Desenvolvemos um livreto de preparações/
receitas culinárias com a utilização da BBV. Este livreto conterá cinco preparações 
que foram escolhidas pela facilidade de serem preparadas e por serem tradicionais, 
o BRIGADEIRO, CREME CONFEITEIRO, MUFFIN SALGADO, NHOQUE e CHOCOLATE 
QUENTE. Confeccionamos as fichas técnicas das preparações realizadas, as quais 
estarão também no livreto. Para obtenção de dados referentes à aceitabilidade das 
preparações, foram realizados testes avaliação sensorial, mediante a degustação 
dos pratos, e a aplicação de um questionário com perguntas que avaliam a cor, o 
aroma e a textura das preparações. Todas as preparações avaliadas pelo teste de 
avaliação sensorial obtiveram uma excelente aceitação em todos os parâmetros 
avaliados. Frente ao objetivo proposto e aos resultados encontrados, podemos 
concluir que a BBV, apesar de ser um alimento ainda pouco conhecido, pode ser 
acrescido em diversas preparações, conferindo corpo e agregando valor nutricio-
nal, e ainda fatores importantes para a manutenção de uma boa saúde quando 

consumido como parte usual de uma dieta saudável.

Palavras-chave: Biomassa. Banana Verde. Banana. Amidoresistente. Fibras. 
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Festival “Sabores e Cultura Bandeirante”
Eixo - 10 - Turismo, Hospitalidade e Lazer

Luma Leticia Piccirillo Simões dos Santos
Lais Lima dos Santos

Lais Almeida Mendes de Oliveira

Orientador(a) - Daniela Cristina Serrano Nardelli Okada
Coorientador(a) - Jessica Ribeiro Sewaybricker

Etec de São Roque - São Roque

Nem todos sabem, mas os bandeirantes causaram uma influência muito grande 
na história do Município de São Roque. A começar pelo bandeirante Vaz Guaçú, o 
Grande, que veio para a cidade, com sua família e mais aproximadamente 1200 ín-
dios, fez as primeiras construções da cidade incluindo uma igreja que, atualmente, 
é a Igreja Matriz. Alguns anos depois, seu irmão Fernão Vaz de Barros também se 
mudou para cidade de São Roque e construiu um casarão, onde bandeirantes que 
por ali passavam podiam se hospedar. Alguns anos depois, construiu uma Capela 
no sítio, onde atualmente se localiza a capela Santo Antônio. Com o passar do tem-
po, São Roque passou a ser conhecida por suas vinícolas, ao passo que as contribui-
ções dos bandeirantes em sua história foram sendo esquecidas. Como o turismo 
de São Roque se voltou às adegas e vinícolas da cidade, com a imigração italiana e 
portuguesa, o centro de São Roque e sua história ficaram para trás. Segundo pes-
quisas, conversas com empresários do centro da cidade e as reuniões do COMTUR 
(Conselho Municipal de Turismo) de São Roque, o turista precisa de um novo foco 
como atrativo turístico. Foi então que os alunos do 3º módulo do curso técnico em 
eventos, com o projeto de TCC, fizeram a proposta de resgate dessa história. O re-
ferido projeto é um festival cultural gastronômico, que irá promover, juntamente 
com a participação dos comerciantes do centro da cidade, o resgate dos sabores e 
cultura bandeirante. Além do festival, serão apresentados roteiros pelo centro da 
cidade, deixando assim, um legado aos turistas, que poderão usufruir dos roteiros, e 
experimentar os pratos participantes e o vencedor, no estabelecimento que o criou, 

durante todo o ano, até a próxima edição do evento.

Palavras-chave: Bandeirantes. História. Festival. São Roque. Resgate. 
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Sítio Paleobiológico do Brasil - Nova Campinas
Eixo - 10 - Turismo, Hospitalidade e Lazer

Karolaine de Oliveira Morais
Alecsander Batista de Lima

Gabriel Carmesini Conceição

Orientador(a) - Guaracy Chrischner Figueiredo Filho

Etec Doutor Demétrio Azevedo Júnior - Itapeva

A região de Itapeva tem como uma de suas atividades econômicas, desde a década 
de 40, a ramo da mineração. Entre os minérios extraídos na região, destacam se 
calcários e dolomitos, rochas metamórficas, de origem marinha que ocorrem em 
grandes faixas. Essas rochas são portadoras de espécies fósseis, os estromatólitos. 
As datações realizadas apontam idade entre 2,5 bilhões e 542 milhões de anos des-
sas ocorrências, sendo os fósseis mais antigos do estado de São Paulo e os primeiros 
estromatólitos descritos na américa do sul. As áreas de ocorrência não são protegi-
das e existe uma proposta de criação de um sitio de preservação para esses fósseis. 
Acredita-se que a criação desse sítio, além de garantir a preservação dos primeiros 
registros de vida na terra para as gerações atuais e futuras, pode contribuir com a 
economia regional no segmento de turismo, outra vocação adormecida na região. 
Nossa proposta é apoiar politicamente a criação de um geoparque na região, bem 
como uma praça geológica urbana, no município de Itapeva, que abrigar,á entre 
outras, rochas da região, amostras de blocos rochosos estromatolíticos. Além das 
ocorrências dos fósseis, a região é privilegiada com paisagens de cânions, forma-
ções rochosas que se destacam na paisagem, rios, exuberante vegetação, pinturas 
rupestres, cavernas, entre outros atributos que corroboram pra criação de uma área 

de preservação.

Palavras-chave: Estromatólitos. Fósseis. Geoparque. Calcários. Mineração. 
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Uvas & Gastronomia - uma viagem por São Roque
Eixo - 10 - Turismo, Hospitalidade e Lazer

Everton Noronha Silva
Joseclebson da Silva
Vanessa de Oliveira

Orientador(a) - Carlos Alberto Leite Moraes
Coorientador(a) - Filipe Bacar de Goés

Prof(a). Revisor(a) - Bruno Almeida

Etec de Mairinque - Mairinque

O projeto Uvas & Gastronomia - Viajem no Sabor das Uvas de São Roque tem como 
objetivo principal promover o Turismo Enogastronômico e Lazer na região de São 
Roque. Para isso, utilizamos os produtos típicos da região como a uva e o vinho, 
na elaboração de novos pratos enriquecendo a composição no cardápio dos res-
taurantes parceiros. Segundo dados comprobatórios da Secretaria de Turismo da 
Estância Turística de São Roque, a cidade recebe em média, por ano, cerca de 25 a 
30 mil turistas. Com o projeto busca-se ampliar o marketing vinculado ao turismo 
e aos restaurantes tradicionais da chamada Estrada do Vinho, onde estão situados 
cerca de 30 estabelecimentos, incluindo: restaurantes, pesqueiros, adegas, viníco-
las, entre outros. Busca-se não somente o consumo do vinho e uva in natura, mas 
também aguçar o paladar dos turistas, criando pratos de referência que propaguem 
a Estância Turística de São Roque. O projeto teve início a partir de visitas técnicas 
em restaurantes da região; foi elaborado um cardápio baseado em receitas que uti-
lizem a uva em sua preparação. A proposta final foi criar uma parceria entre restau-
rantes escolhidos e a Etec de Mairinque. O Roteiro do Vinho, Gastronomia e Lazer é 

o destino certo para quem busca contato com a natureza.

Palavras-chave: Vinho. Turismo. Enogastronomia. São Roque. Uva. 
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ARTES, CULTURA E DESIGN
projetos sobre memória, comunicação, artes visuais, dança, teatro,  
design gráfico, moda, design de interiores, vídeo, multimídia, música,  
fotografia, turismo, informação, hospitalidade, educação, didática,  
pedagogia, metodologia, linguística, linguagem, documentário, cultura, 
abordagens étnico-raciais, política, comportamento, história, geografia, 
sociologia, filosofia, antropologia, museologia, arqueologia,  
gerontologia, direito, entre outros.
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Case impermeável para notebook em Compósito
Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Thiago Gama Barbosa da Silva

Orientador(a) - Eliseu William de Souza
Prof(a). Revisor(a) - Ivan Gama Vieira

Fatec Zona Leste - São Paulo

O presente trabalho teve como objetivo produzir um case para proteção hermética 
e mecânica do notebook durante o transporte. A vida moderna não seria a mesma 
sem a Informática. O fluxo de informações é elevado, desde transações bancárias 
até a comunicação via redes sociais. Os computadores tradicionais têm gradativa-
mente desaparecido e tem dado lugar aos notebooks (laptops), que são menores, 
práticos e portáteis. Porém, é comum as pessoas danificarem esses equipamentos 
por impacto durante o transporte ou mesmo molhá-los seja por chuva ou mesmo 
por descuido. Diante do exposto, problematizou-se: Como é possível proteger os 
notebooks durante o transporte, evitando impactos e que o mesmo molhe? Como 
hipótese, adotou-se a elaboração de um case protótipo feito com compósito poli-
mérico para proteção hermética e mecânica do notebook. Inicialmente foi elabora-
do um desenho com base nas dimensões do notebook. Em seguida, foi feita a sele-
ção das matérias primas, no caso, poliéster insaturado, fibras de vidro, catalisador, 
poliestireno expandido, madeira, metal, acessórios, conectores elétricos, desmol-
dante, espuma de EVA, tintas e utensílios para manuseio do molde e confecção da 
peça. A partir da elaboração do molde de acordo com as dimensões do notebook, 
foram montadas as partes do case com o material compósito. Cada parte foi unida 
por meio de montagem, formando assim o corpo principal do case com design ino-
vador. A etapa posterior consistiu na colocação da vedação. Foram efetuados testes 
dimensionais e de vedação. Os resultados alcançados no protótipo apontaram para 

a viabilidade do produto como proteção para os notebooks.

Palavras-chave: Case. Compósito. Proteção. Informática. Protótipo. 
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Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Clayton Noronha de Freitas

Orientador(a) - Nelson Afonso Thomaz

Fatec Adib Moises Did - São Bernardo do Campo

O presente projeto visa a diminuição de custos em obras através da reutilização 
de resíduos de construção civil. Hoje em dia muitas vezes o alto custo de materiais 
em geral de construção inviabiliza uma obra e por conseguinte o preço de venda 
de imóveis, resultando em défict habitacional. O resultado do projeto que irá ter 
como produto final, telhas, pisos, blocos ou qualquer outro elemento construtivo, 
dependendo da demanda, possibilitará entre outros, a diminuição do défict habi-
tacional, diminuição do tempo de construção, diminuição do impacto ambiental e 
principalmente, a diminuição do custo da obra. O Objetivo principal é fazer blocos, 
tijolos, telhas e pisos Soloplásticos, a fim de permitir a construção de uma casa de 
60M² em apenas 3 dias, após prontos o piso e baldrames, sem uso de cimento, areia, 
água, e demais materiais necessários nas construções convencionais.O aspecto ino-
vativo do projeto deve-se ao fato da utilização de uma mistura plástica + Solo (SO-
LOPLÁSTICO) de grande apelo ambiental e alta resistência, possibilitando assim su-
perioridade em relação aos materiais convencionais utilizados na construção civil. A 
metodologia a ser utilizada para produção desses materiais envolve a britagem dos 
resíduos da construção civil, resultando em uma areia extra fina. Pela moagem dos 
resíduos de plástico, irá ser gerada o que se denomina como aglutinante. Misturan-
do os dois componentes em percentagens pre definidas, surge a mistura Soloplas-
tica, a qual é derretida em uma extrusora gerando a borra Soloplástica, que enviada 
a uma prensa, e, de acordo com o molde, será obtido uma telha, um piso, bloco, ou 

qualquer outro elemento básico construtivo.

Palavras-chave: Reutilização. Custos. Tempo. Preço. Soloplástico. 
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Uso do jogo na conscientização sobre o mosquito
Eixo - 1 - Artes, Cultura e Design

Yago Lagrotti Bracco
Fábio Hissayoshi Yajima

Akira Kawazura

Orientador(a) - Ronnie Marcos Rillo

Fatec Fernando Amaral de A. Prado - Araçatuba

O jogo tem a finalidade de educar e conscientizar as crianças de modo interativo e 
lúdico sobre as formas de contágio dos três vírus que circulam pelo Brasil: Zika, Chi-
kungunya e o da Dengue, que causam sintomas graves às pessoas acometidas, sen-
do a prevenção e educação a melhor forma de combater essas arboviroses. O jogo 
terá três fases, todos elas com o objetivo de eliminar os focos e a proliferação dos 
Mosquitos Aedes Aegypti. A IDE para o desenvolvimento tinha que ter a possibili-
dade de gerar o jogo em diversas plataformas, assim alcançando um maior público 
possível. Após a escolha da IDE, foram feitas diversas pesquisas para o conhecimen-
to aprofundado sobre o tema, a fim de levar informações relevantes para o joga-
dor. Com o conhecimento em mãos o projeto foi dividido em quatro etapas para 
sua concepção: Criação, Prototipação, Desenvolvimento e Finalização. O principal 
foco do jogo é ter a função educacional; espera-se que o jogador aprenda e repasse 
todos os conhecimentos adquiridos através do game para os demais familiares e 
amigos, com intuito de prevenir-se dessa epidemia que se alastra rapidamente pelo 
Brasil. Hoje o Brasil passa por uma epidemia do vírus por diversos fatores, entre eles 
o clima e, principalmente, a falta de conhecimento do brasileiro com relação aos 

cuidados básicos de destinação do lixo das residências.

Palavras-chave: Jogo. Vírus. Zika. Aedes Aegypti. Doença. 
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GESTÃO E CIÊNCIAS ECONÔMICAS: 
projetos sobre administração, contabilidade, logística,  
secretariado, ecologia, álgebra, matemática analítica, matemática 
aplicada, geometria, probabilidade e estatística, economia,  
política, serviço social, economia doméstica, transportes e outros.
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 2 Aplicativo de prospecção otimizada para o plantio

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Diógenes Henrique Frazzato Gasque

Orientador(a) - Evanivaldo Castro Silva Junior
Coorientador(a) - Danila Comelis Bertolin

Prof(a). Revisor(a) - Profa Lucimeiri Maria Schinelo

Fatec de São José do Rio Preto - São José do Rio Preto

O agronegócio brasileiro desempenha um importante papel na economia nacio-
nal totalizando 23% do Produto Interno Bruto (PIB). Nesse segmento, destacam-se 
commodities agrícolas, responsáveis pela maior parcela da pauta das exportações 
do setor contribuindo de forma significativa, para a manutenção do saldo positivo 
da balança comercial. Inerentes aos sistemas de produção agrícola estão os riscos 
envolvidos em todos os elos da cadeia produtiva, sendo o preço um dos grandes 
gargalos nesse processo. Dessa forma, o projeto tem como principal objetivo o de-
senvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis com sistema operacional 
Android que, por meio de um modelo de Pesquisa Operacional, mais especifica-
mente um modelo de programação linear, possa reduzir os riscos provenientes dos 
preços praticados pelo mercado para as commodities Algodão, Milho e Soja pro-
vendo, ainda, o melhor arranjo produtivo para as culturas mencionadas. Foram ana-
lisados três modelos de estimativa para os preços futuros: média móvel ponderada 
pela volatilidade (MMPV), média móvel ponderada (MMP) e regressão linear (RL). A 
MMPV foi escolhida por apresentar um desempenho superior comparado aos de-
mais modelos mencionados. Assim, o sistema incorporou como parâmetros de en-
trada a MMPV para a estimativa de preços futuros, a área total para plantio, o valor 
total do investimento, a produtividade esperada por hectare, o custo de produção 
por hectare e a afinidade do produtor para com determinada cultura. Ao final do 
processamento dessas informações, o sistema gera, como saída, as quantidades de 
áreas em hectares a serem cultivadas na propriedade rural dessas culturas, o custo 
total estimado na produção e o retorno esperado precificado no arranjo proposto. 
As informações obtidas pelo sistema visam auxiliar a tomada de decisão por parte 
do gestor agrícola, proporcionando melhor planejamento do processo produtivo e 

buscando a minimização de um dos vários riscos particulares da agricultura.

Palavras-chave: Agronegócio. Otimização. Sistemas Móveis. Commodities.  
Custo Reduzido. 
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 2Desenvolvendo liderança e equipes usando veleiros

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Juliana de Oliveira Molnar
Bianca dos Santos Ferreira

Gleyce Nayara Paulino Yovera

Orientador(a) - Priscila Santos Oliveira
Coorientador(a) - Guilherme Mendonça Gomes

Fatec de Cotia - Cotia

Nota-se que, de maneira geral, a oferta de treinamentos em liderança na área de 
Gestão Empresarial restringe-se a treinamentos de controle emocional, jogos ou 
palestras motivacionais. Este projeto propõe uma solução inovadora para esta 
questão: o desenvolvimento das habilidades de liderança e trabalho em equipe 
dentro de um barco à vela. Hipotetizamos que esta pode ser uma maneira eficiente 
de atuar sobre o problema de treinamentos empresariais, pois considera que em 
uma viagem à vela são colocadas à prova habilidades como a liderança e o trabalho 
em equipe. Cada viagem à vela representa um projeto que envolve prazos para a 
realização, imprevisibilidade e riscos climáticos, organização e disciplina para gerir 
recursos escassos para alimentação e hidratação, planejamento, e uma soma de 
esforços para chegar a um objetivo, elementos comuns à pratica de Team Building. 
O teste da hipótese foi realizado com 40 alunos de três faculdades da região de 
Cotia – SP em agosto de 2015 na cidade de Ilhabela – SP. Os alunos foram dispostos 
em 6 barcos à vela e competiram em duas regatas de percurso. A prova realizada 
serviu para validar preocupações com segurança, custos, logística de viagem até 
uma cidade litorânea e foi noticiada na edição de novembro de 2015 do jornal es-
pecializado Almanáutica. Como resultados diretos do projeto, pudemos constatar a 
viabilidade do modelo de negócio e o interesse dos participantes neste modelo de 
treinamento. Avaliamos que, além do público empresarial, interessado no desen-
volvimento de habilidades dos colaboradores, a proposta pode ser um diferencial 
para instituições de ensino particulares que possuem programas de pós-graduação 
lato-sensu, uma vez que a prática no barco à vela pode representar um módulo 

prático do programa financeiramente atraente.

Palavras-chave: Treinamento. Veleiros. Liderança. Equipes. Gestão. 
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 2 Geração de água de reuso por Aguapé

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Elaine Martins Fidelis
Ana Caroline Ribeiro de Queiroz

Priscila Mendes Neves Rodrigues Affonso

Orientador(a) - Alexandre Formigoni
Coorientador(a) - Marcelus Alexander Acorinte Valentim

Prof(a). Revisor(a) - Enio Fernandes Rodrigues

Fatec de Guarulhos - Guarulhos

No Brasil, segundo o IBGE, 90% das residências têm acesso a água potável, mas 
somente 52% usufruem de esgotamento sanitário, e menos de 10% dos municí-
pios possuem tratamento de esgoto, o que proporciona grandes prejuízos à saúde 
pública e causa degradação ambiental, especialmente dos sistemas aquáticos, que 
são receptores de águas residuárias in natura. Para aumentar a quantidade de resi-
dências que tenham acesso a algum tipo de tratamento sanitário e do aumento de 
água disponível para o consumo da população, este projeto propõe a construção 
de um sistema de tratamento de água alternativo por métodos não convencionais, 
utilizando aguapés -  planta Eicchornia crassipes, que realizam a filtragem da água 
através das suas raízes que ficam submersa. O projeto utiliza no processo, água 
de descarte de máquina de lavar roupa, com baixo índice de contaminação e sem 
resíduos sólidos, que é inserida no tanque com os aguapés depois de um perío-
do, é realizada em laboratório avaliação da água. Este procedimento é descrito no 
projeto, que apresenta baixos custos de implantação e manutenção, além de fácil 
manuseio, o que torna adequado para implantação em pequenos aglomerados 
urbanos e vilas rurais carentes sem infraestrutura de saneamento de saneamento 
básico, e poderia proporcionar desinfecção do ambiente e o reaproveitamento de 
efluentes tratados, reduzindo o consumo de água e melhorando a qualidade de 

vida da população.

Palavras-chave: Wetlands. Macrofita. Água de Reúso. Água Cinza. Efluentes. 
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 2Responsabilidade Social e seu impacto na sociedade

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Luciana de Jesus Gentil
Luana Cecília Patricio

Orientador(a) - Profa. Me. Sandra Regina Chalela Ayub
Prof(a). Revisor(a) - Eduardo Meireles

Fatec de Catanduva - Catanduva

A Responsabilidade Social Empresarial - RSE tem sido vista como um tema relevan-
te nas organizações, ganhando maior destaque na atualidade, devido à sua impor-
tância no contexto social e seus impactos nos objetivos e estrategias da empresa. 
O mundo globalizado passa por diversas transformações, fazendo com que as em-
presas analisem seu desempenho social, procurando meios para encarar uma nova 
realidade e passando a assumir responsabilidade que transcende às exigências por 
leis e regulamentos. Os problemas em questão exigem a colaboração dos mais di-
versos atores da sociedade e, dentre eles, a participação do setor empresarial de 
forma mais atuante. Outro aspecto relevante é a influência que a Responsabilidade 
Social exerce na qualidade de vida dos colaboradores e da comunidade na qual a 
empresa se insere. Para a sobrevivência a longo prazo, é de fundamental importân-
cia que se mantenha um bom relacionamento com a comunidade. A organização 
que investe na qualidade de vida de seus funcionários, através de uma postura so-
cialmente correta, além de obter ganhos estratégicos, pois impacta diretamente na 
comunidade onde atua, adquire ganhos sociais através de mudanças no compor-
tamento da comunidade. Diante dessas transformações, o objetivo deste trabalho 
foi analisar e apresentar uma proposta teórica sobre responsabilidade social corpo-
rativa e seu impactos na sociedade em que a empresa estudada está inserida. Para 
tanto, utilizou-se uma pesquisa documental sobre o tema, entrevista não estrutu-
rada com setor de eventos da Empresa Z e a pesquisa de campo por meio de um 
questionário estruturado aplicado aos colaboradores e beneficiados pelos projetos. 
Foi possível perceber que a Empresa Z desenvolveu um importante trabalho para 
os colaboradores e comunidade, que é consciente do tema, possuindo melhores 
perspectivas de futuro e da importância colaborar para um sociedade mais justa 

como sendo um papel de todos.

Palavras-chave: Responsabilidade Social. Qualidade Vida. Impacto Social. 
Comunidade. Projeto Social. 
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 2 Sistema Lectio e Gestão dos processos

Eixo - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Antônio Carlos de Araújo Lima Filho
Willians Vaz Pimentel de Freitas

Dysce Alcantara da Costa

Orientador(a) - Camila Martinelli
Coorientador(a) - Adriano Carlos Rosa

Fatec Professor João Mod - Guaratinguetá

Diante da dificuldade de empresas no preenchimento de vagas já existentes, por 
falta de qualificação profissional, o alto custo na realização de processos seletivos 
externos, que são demorados e muito custosos para as empresas e a limitação da 
informação na promoção de vagas, o desenvolvimento do Sistemas Lectio - Gestão 
de Processos tem como objetivo diminuir o tempo e o custo operacional do Proces-
so de Seleção e Recrutamento de Pessoas e também apoiar a fase de integração de 
um novo colaborador em uma organização. Permitir que fases dos processos de Se-
leção e Recrutamento sejam moduladas no sistema e que treinamentos da fase de 
integração (e até mesmo corporativos), possam ser construídos dentro do ambiente 
virtual e das normas e políticas adotadas por uma organização, são seus diferen-
ciais. Para o desenvolvimento do projeto, foi realizada pesquisa exploratória, por 
meio da consulta bibliográfica; informações importantes vieram compor requisitos 
iniciais para sua construção. A delimitação das fases do projeto teve como base o 
apoio de técnicas da área de Engenharia de Software e Interação Humano Com-
putador, necessárias para a prototipação do ambiente virtual. Como resultado, o 
sistema promoverá maior agilidade e segurança das informações e processos que 
fazem parte da Seleção e Recrutamento de Pessoas; também irá possibilitar a procu-
ra de emprego por profissionais e/ou que estejam participando de uma das fases do 
processo de seleção e por fim apresentará recursos complementares de qualificação 
e integração por parte da área de Gestão de Pessoas a novos colaboradores, qual 
será o grande diferencial do ambiente, onde a adaptação de acordo com as normas 

e políticas adotadas pela organização possam ser completamente adaptadas.

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Recrutamento. Seleção. Sistemas. 



CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS: 
projetos sobre microbiologia, botânica, zoologia, clima, meio ambiente, 
energia, agricultura, pecuária, agronomia, agronegócios, recursos pesqueiros,  
climatologia, mineralogia, geologia, oceanografia,gerenciamento de ecossistemas, 
gerenciamento de recursos terrestres, hídricos e florestais, gerenciamento de 
resíduos e reciclagem, política ambiental e legislação ambiental,  
educação ambiental, poluição e qualidade do ar, poluição e qualidade da água,  
contaminação e qualidade do solo, toxicologia ambiental entre outros.
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 3 Automação em tanques de evaporação tipo classe A

Eixo - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Dione Carlos Souza Ferreira
Danilo Antunes Paes de Souza

Orientador(a) - José Carlos Ferreira
Coorientador(a) - Otávio dos Santos Gaijutis

Prof(a). Revisor(a) - Prof. Dr. Anderson Luis dos Santos 

Fatec Wilson Roberto R de Camargo - Tatuí

Aplicações tecnológicas usadas no gerenciamento de projetos de irrigação, balan-
ços hídricos, abastecimento público, e pecuária são fundamentalmente dependen-
tes de informações das taxas de evaporação de água nas regiões de interesse. As 
taxas de evaporação de água em reservatórios naturais (açudes, represas, etc.) são 
geralmente obtidas a partir de medidas feitas em Tanque tipo Classe A. Na maioria 
dos locais de medidas de evaporação da água com o uso do tanque classe A, as me-
didas são feitas diárias e mecanicamente, por meio de um parafuso micrométrico, 
que exige habilidades e a presença no local de um instrumentador. Diversos pes-
quisadores vêm realizando estudos para melhorar o processo de medidas em tan-
ques de evaporação. Trabalhando com dados de evaporação em tanque classe A, 
foi obtida média anual de 5mm para Sorocaba. Considerando o potencial humano 
e os laboratórios de automação da Fatec-Tatuí, decidiu-se aplicar didaticamente as 
habilidades e conhecimentos de um grupo de alunos de Automação, num projeto 
para automatizar o sistema de medidas em um tanque classe A, instalado no Cam-
pus da Fate Tatuí. Para a validação do sistema automático, os dados de evaporação 
continuarão sendo feitos pelo gancho micrométrico e por um sistema automático 
acoplado ao datalogger de uma estação meteorológica automática já operando no 
Campus. Dentre os resultados esperados, destacamos: a qualidade do desempenho 
dos alunos e a caracterização dos níveis médios anuais de evaporação para Tatuí e 
região. Em complemento, os alunos terão oportunidade de serem treinados na ela-
boração de artigos técnicos e participação em eventos técnicos na área de recursos 

hídricos.

Palavras-chave: Evaporação. Automação. Tecnologia. Irrigação. Abastecimento.
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 3Biogás - contribuindo para um futuro sustentável

Eixo - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Felipe dos Santos Batista
Aline da Silva Bernardo
Fernanda Eloisa da Silva

Orientador(a) - Rose Maria Duda
Coorientador(a) - Roberto Alves de Oliveira

Prof(a). Revisor(a) - Julio Cesar de Souza

Fatec Nilo de Stéfani - Jaboticabal

A necessidade de redução da poluição global contribuiu para o desenvolvimento 
de fontes de energia renováveis, como o etanol e o biogás. O etanol brasileiro é 
produzido de maneira sustentável, mas o processo produtivo gera subprodutos, 
como a vinhaça. Para o tratamento da vinhaça, destacam-se os processos anae-
róbios, que possibilitam a estabilização da matéria orgânica, possibilitando a pro-
dução de biogás e vinhaça biodigerida. Portanto o objetivo deste trabalho foi es-
tudar uma configuração de reatores anaeróbios, pouco explorada para a produção 
de biogás da vinhaça, composta por dois reatores anaeróbios de fluxo ascendente 
com manta de lodo (UASB), em série. Para a suplementação de nitrogênio (N) e 
fósforo (P) foi estudada uma nova estratégia, que consiste na utilização da torta de 
filtro, um resíduo da produção de açúcar. A unidade experimental foi composta por 
dois reatores UASB, em série, com volumes de 214,2 L (R1) e 115,0 L (R2). O tempo 
de detenção hidráulica (TDH) aplicado foi de 24 h (R1) e de 12 h (R2). Os valores 
médios de alcalinidade parcial no R2, aumentaram de 1605 até 3267 mg L-1, com o 
aumento da carga orgânica volumétrica (COV), contribuindo para manutenção do 
pH a estabilidade do sistema. As maiores eficiências de remoção de demanda quí-
mica de oxigênio (DQOtotal) nos reatores UASB, em série, (R1+R2) foram de 51,4%, 
com as maiores aplicações de COV no R1, de 27,8 g DQOtotal (L d)-1. A produção 
volumétrica de metano aumentou com a COV, alcançando valores de 2,8 L CH4 (L 
d)-1 no R1 e de 0,6 L CH4 (L d)-1 no R2. As relações DQO:N:P no afluente variaram 
de 350:4,7:0,8 a 350:8,2:1,5, no R1 e R2. A utilização dos reatores UASB em série e a 
estratégias de suplementação de nutrientes utilizando a torta de filtro permitiram 

produções estáveis de metano.

Palavras-chave: Metano. Bioenergia. Vinhaça. Biogás. Uasb. 
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 3 Bioindicadores de qualidade da água em nascentes

Eixo - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Renato Ramos dos Santos
Ivan Souto de Queiroz

Marcelo De Paula Teixeira

Orientador(a) - Claudia Moster Barros
Prof(a). Revisor(a) - Sonia E. Sturaro

Fatec Capão Bonito - Capão Bonito

Os macroinvertebrados bentônicos são indicadores hidrológicos de qualidade 
da água, refletindo as condições bióticas do ecossistema aquático. A diversidade de 
espécies, bem como a frequência de ocorrência e o nível trófico do indivíduo, são 
características que podem ser interpretadas por chave de identificação e amostra-
gem mensal. O monitoramento desses indicadores apresenta a vantagem do baixo 
custo, mas necessita de capacitação e treinamento do responsável pela coleta e 
identificação. Alterações nas características físicas ou químicas do meio aquático 
alteram a composição e a dinâmica dos grupos de espécies do monitoramento, 
sendo possível estabelecer relação com ações antrópicas ou condições climáticas 
adversas. O trabalho teve o objetivo de analisar a presença de macroinvertebrados 
bentônicos, dados sobre vegetação, clima e aspectos físicos de qualidade da água, 
a fim de elaborar parâmetro de qualidade da água em nascentes. O estudo foi con-
duzido no campus da Fatec Capão Bonito, que possui uma área de nascente com 
aproximadamente 4.782 m² e 670 m de altitude. É uma microbacia urbana mas 
com área de preservação permanente em estágio médio de regeneração florestal. 
O período de coleta iniciou em novembro de 2015, resultando em 6 amostragens, 
com 35 indivíduos e 5 ordens de macroinvertebrados bentônicos identificadas.  
As análises de sólidos em suspensão total e condutividade elétrica, realizadas 
concomitantemente à amostragem biológica apresentaram relação com a preci-
pitação. Dessa forma, considera-se que os resultados iniciais permitiram a conso-
lidação do método de amostragem e análise, visando à proposta de um protocolo 

de bioindicadores hidrológicos em nascentes.

Palavras-chave: Hidrologia. Conservação. Microbacia. Água. Biologia. 
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INFORMÁTICA E CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO:  
ferramentas da comunicação, sistemas computacionais,  
sistemas operacionais, linguagem de programação,  
computação gráfica, comunicação e redes entre outros.
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 4 Aplicativo - consumo de energia residencial

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Felipe Machado Baptista

Orientador(a) - Wellington Roque
Prof(a). Revisor(a) - Aldo Pontes

Fatec Doutor Archimedes Lammoglias - Indaiatuba

Atualmente, um dos maiores problemas que os brasileiros têm enfrentado é o valor 
da conta de energia. O aumento no consumo e o custo para a geração de energia, 
somados à falta de chuva, levaram as agências regulamentadoras de fornecimento 
de energia a adotar sistemas para o incentivo à economia de energia. Sendo assim, 
o objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema mobile que possibilite ao usu-
ário a visualização do consumo dos aparelhos elétricos residenciais, de forma sim-
plificada e em qualquer lugar com acesso à internet, ajudando o usuário na tomada 
de decisão em relação à economia de energia. Para o desenvolvimento do projeto, 
será utilizado um sensor de corrente conectado ao microcontrolador Arduíno, que 
ficou responsável pela realização da medida do consumo da energia elétrica do 
equipamento na residência. Os dados foram enviados utilizando um módulo wifi 
conectado ao Arduíno, que foi acessado pelo wifi do celular. Foi desenvolvido um 
aplicativo mobile para possibilitar a visualização das informações pelo usuário. Os 
resultados obtidos permitirão ao usuário um maior entendimento sobre a situação 
dos gastos dos aparelhos da residência, além de possibilitar o envio de informações 
de um equipamento que está ligado desnecessariamente na residência, podendo, 
assim, realizar o seu desligamento. Conclui-se que o sistema é uma ferramenta im-
portante para o usuário, pois contribui para a tomada de decisão de como proceder 

para economizar energia.

Palavras-chave: Domótica. Mobile. Monitoramento. Sensores. Arduíno. 
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 4Arduíno no auxílio a crianças com deficiências

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Laura Cristina Meireles De Lima

Orientador(a) - Cláudio Luís Vieira Oliveira
Coorientador(a) - Humberto Augusto Piovesana Zanetti

Fatec Deputado Ary Fossen - Jundiaí

Pessoas com deficiências físicas ou mentais podem vir a ter uma rotina de fisiote-
rapia, que pode durar meses, anos ou até mesmo a vida toda. A falta de motivação 
faz com que os exercícios sejam feitos em um tempo menor do que o estabelecido 
ou de maneira incorreta. Considerando esta situação, foi elaborado um projeto que 
irá proporcionar uma forma interativa e estimulante para que o paciente consiga 
utilizar alguns jogos de computador. A interface física e o ambiente virtual propos-
tos irão ajudar no desenvolvimento do raciocínio, da lógica, da coordenação mo-
tora, da motricidade fina e grossa, entre outros aspectos. A metodologia utilizada 
para o desenvolvimento deste projeto consiste na identificação do problema, sua 
relevância e, a partir das pesquisas bibliográficas, projetar e desenvolver a platafor-
ma de reabilitação motora. Através da pesquisa, identificou-se que o problema em 
questão foi a ausência de estímulos no momento do treinamento e realização de 
movimentos para recuperação e reabilitação de crianças deficientes. Após a pesqui-
sa e levantamento bibliográfico, iniciou-se o estudo sobre o Arduíno e os principais 
componentes a serem utilizados, como o acelerômetro e demais itens. A partir des-
se ponto deu-se início à criação de um protótipo. A partir de uma série de testes, foi 
possível definir parâmetros de melhorias e novas funcionalidades. Como resultado 
deste trabalho, é esperado que esse projeto seja utilizado como instrumento de au-
xílio na reabilitação de deficientes e pelos profissionais da área. A contribuição prin-
cipal envolve a questão da motivação do paciente na execução de seus exercícios, e 
consequentemente, uma melhora no desenvolvimento de sua reabilitação, em um 
ambiente mais interativo. Além disso, o projeto proporciona uma ferramenta que 
pode ser usada na criação de exercícios mais dinâmicos, com baixo custo e com a 

possibilidade de extrair informação relevantes sobre o paciente.

Palavras-chave: Arduíno. Inclusão. Tecnologia. Deficiência. Jogos.
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 4 Automação no processo de irrigação na agricultura

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Kianne Crystie Bezerra da Cunha

Orientador(a) - Rodrigo Vilela da Rocha

Fatec de Presidente Prudente - Presidente Prudente

O pequeno produtor rural tende a não utilizar insumos mecânicos no processo de 
irrigação devido ao alto custo que os sistemas convencionais de irrigação possuem 
e, em outros casos, afalta de conhecimento e de orientação técnica faz com que o 
agricultor tema o uso do sistema. Dessa forma, todo controle e monitoramento são 
feitos de forma manual, sem o auxílio de máquinas, e essa prática pode acarretar 
em inúmeros problemas provenientes da má irrigação, como desperdício de água, 
energia e déficits na produção. É difícil depreender quando irrigar ou quanto de 
água aplicar no cultivo, mensurar as variáveis de temperatura do solo, temperatura 
e umidade do ar etc. Assim, o objetivo desde trabalho foi implementar um sistema 
de irrigação convencional automatizado para pequenos produtores rurais que seja 
de baixo custo e acessível aos mesmos. Para esta finalidade, foram analisadas as 
principais características dos métodos e sistemas de irrigação, plataforma Arduíno 
e seus respectivos sensores e atuadores. Ao término, foi elaborado um protótipo do 
projeto proposto a fim de validar toda a ideia do projeto e a viabilidade dos custos 
levantado no mesmo; por consequência, o sistema foi capaz de monitorar todos os 
parâmetros de uma irrigação com base em um método por gotejamento. É primor-
dial ressaltar que a implantação de um sistema automatizado é capaz de conter o 
desperdício de água na irrigação, de energia, produção e principalmente otimizar o 
tempo das atividades em que o agricultor executa na sua plantação. Assim, a exe-
cução deste trabalho apresenta um novo prisma no âmbito rural para o pequeno 
produtor em que todas as tarefas podem ser satisfatoriamente gerenciadas e moni-

toradas, com melhores resultados e aumento dos lucros.

Palavras-chave: Automação. Arduíno. Irrigação. Sensores. Agricultor. 
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 4Jogo educativo para estruturas de dados

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Thais Tiemi Obana
Vitor Toshio Hoshida

Orientador(a) - Andrea Zotovici

Fatec Zona Leste - São Paulo

O tema deste trabalho é o desenvolvimento de um jogo educativo no RPG Maker VX 
Ace. A partir da aplicação de conceitos de ludificação, pretende-se expor os conteú-
dos da disciplina de Estruturas de Dados, de modo que possa motivar e aumentar o 
interesse dos alunos. A pesquisa bibliográfica se deu essencialmente a partir da lei-
tura de livros, sites, artigos e até mesmo outros trabalhos de graduação. O conheci-
mento passado a partir de algumas palestras sobre os temas abordados também foi 
muito relevante para a revisão teórica. Para o desenvolvimento do trabalho, foi feita 
uma pesquisa para identificar quais ferramentas melhor atenderiam às necessida-
des do jogo. O processo de teste foi realizado paralelamente ao desenvolvimento, 
tanto por analisar o comportamento do jogo em execução, quanto por verificar a 
lógica das linhas de código. O jogo possui salas para exposição de temas da discipli-
na Estrutura de Dados e desafios em que o estudante precisa buscar ou utilizar as 
estruturas apresentadas. O teste do jogo, após sua produção, foi realizado com dois 
grupos de trinta alunos que cursam a disciplina. O grupo do período vespertino 
decidiu jogar o modo difícil do jogo sem checar o tutorial; com isso, os estudantes 
que nunca jogaram um RPG antes ficaram muito “perdidos” devido à dificuldade de 
entender a interface e os comandos em pouco tempo. Devido a essas dificuldades, 
não houve jogo concluído. No grupo do noturno, os estudantes decidiram jogar 
no modo de aprendizagem e realizaram o tutorial, o que aumentou a motivação e 
a quantidade de jogos concluídos. Houve o consenso entre os dois grupos que as 
salas de ensino das matérias no jogo são a melhor parte. Durante o teste, a maioria 
dos estudantes demonstrou motivação em tentar chegar até o final e reconhece-

ram os conceitos discutidos na disciplina.

Palavras-chave: Programação. Ensino. Ludificação. Jogos. Rpg. 
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Fatec Professor Waldomiro May - Cruzeiro

A mobilidade urbana tem sido uma preocupação das administradoras de estradas, 
grandes empresas e sindicatos de estacionamento, haja vista que o número de ve-
ículos em circulação vem aumentando exponencialmente, criando, por exemplo, 
rodízio em grandes centros urbanos, como acontece na cidade de São Paulo. Neste 
contexto, existe uma preocupação em aumentar a tecnologia empregada nos es-
tabelecimentos e reinventar as metodologias do setor. Uma das propostas são con-
vênios entre estabelecimentos comerciais e estacionamentos, ligados a grandes 
polos, como por exemplo, os metrôs das cidades. A proposta preocupa-se também 
em viabilizar a facilidade de acesso a locais turísticos, ou onde constantemente con-
centra-se uma grande massa de pessoas. O convênio entre empresas e estaciona-
mentos vem sendo muito valorizado no Brasil. Os empresários têm visualizado uma 
parceria vantajosa, ao oferecer esta comodidade aos seus clientes. Partindo dessa 
necessidade, objetiva-se o desenvolvimento de um aplicativo, de nome Parking 
Maps, que propõem empregar sua tecnologia para auxiliar e facilitar o acesso a este 
recurso. A principal facilidade do sistema é apresentar visualmente em um mapa 
digital, quais estabelecimentos possuem convênios com algum estacionamento 
na região buscada. Outra funcionalidade é se caso o usuário buscar por um esta-
belecimento, apresentar a ele os estacionamentos conveniados e, em casos onde 
não existir convênio na proximidade, fornecer outras opções, mesmo que estas não 
estejam cadastradas no sistema. Por meio do aplicativo, para os estacionamentos 
conveniados, será possível estabelecer um intercâmbio entre o estabelecimento e o 
estacionamento conveniado, para registro automático de pagamento. Tais funcio-
nalidades resultam num sistema simples ao usuário final o qual, onde com poucos 
toques na tela de um dispositivo móvel, consulta-se um estacionamento disponível 

e efetiva-se o pagamento do serviço de modo automático.

Palavras-chave: Mobilidade. Convênio. Estacionamento. Aplicativo. Automático. 
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Coorientador(a) - Thiago Xavier

Fatec Carapicuíba - Carapicuíba

Atualmente na playstore a quantidade de jogos multiplayers é mínima, uma vez 
que até quando estes possuem um ranking online, não existe competição em tem-
po real entre os jogadores. Com isso, este projeto tomou como objetivo trazer ao 
mercado um jogo que não apenas proporcione diversão, mas também interação 
maior entre seus usuários, além de um modo competitivo que incentive a comu-
nicação entre jogadores. Tomando como referência o gameplay do jogo Plants vs 
Zombies da PopCap Games, foi desenvolvido um protótipo que permite que os jo-
gadores disputem partidas entre si, gerando maior imersão e desafio para o jogo, 
uma vez que o raciocínio humano é imprevisível, ao contrário de uma inteligência 
artificial. Tomou-se como metodologia deste projeto o método Scrum, criando-se 
metas semanais ao longo do desenvolvimento para que cada uma das etapas fosse 
concluída em um período máximo de três semanas, permitindo, assim, um melhor 
monitoramento de acertos e dificuldades encontrados ao longo do projeto, o que 
possibilitou modelar o jogo de uma maneira que atendesse todas as principais ne-
cessidades do mercado alvo. Visando os dispositivos Android, o jogo permite que 
o usuário dispute partidas no modo multiplayer, no qual cada um dos jogadores 
terá disponível um lado do campo no qual deverá colocar suas tropas para atacar, 
defender e suprir-se de recursos que se adequem à sua estratégia. Esse conceito foi 
baseado no Plants vs Zombies, porém, com a diferença da disputa entre jogadores 
e com uso de recursos de visão computacional, realidade aumentada e inspirados 
nos jogos táteis de aparelhos mobile, o que traz uma melhor notabilidade para o 
game e maior imersão e divertimento para o usuário. Com uso de recursos de visão 
computacional, realidade aumentada e inspirados nos jogos táteis de aparelhos 
mobile, o trabalho oferece uma nova forma de jogar um game multiplayer com 

reconhecimento de toque.

Palavras-chave: Multiplayer. Gameplay. Competição. Realidade. 
Aumentada. Android. 
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Fatec Itaquaquecetuba  - Itaquaquecetuba

O gasto anual por aluno em universidades públicas brasileiras equivale ao gasto 
de muitas universidades pagas no exterior, apesar de apenas 20% dos egressos do 
ensino médio cursarem o ensino público superior. No ensino público fundamental 
do estado de São Paulo, o mais rico da união, gasta-se cerca de 10% desse valor por 
aluno, o que deve piorar em época de crise econômica. Dados das Nações Unidas 
mostram no Brasil uma alta taxa de evasão escolar, e pesquisas em domicílios indi-
cam que mais de 40% dos alunos desistem por falta de interesse. Vemos muito clara 
a necessidade de melhoria de currículo e da forma de ministrá-lo. Falta de foco, 
aulas sem participação e ausência de contextualização são comuns. Hoje, as crian-
ças têm constante contato com dispositivos como celulares e tablets. Cremos que 
esses dispositivos devem ser usados para despertar o interesse pelos conteúdos 
ensinados nas escolas. Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma 
plataforma robótica de baixo custo para utilização em atividades que abordem o 
conteúdo curricular das primeiras séries do ensino fundamental. São atividades do 
projeto a pesquisa para a criação do dispositivo acoplado a uma placa controla-
dora Arduíno, o desenvolvimento de software interativo para ambiente Android, 
o desenvolvimento de atividades educativas lúdicas que abordem o conteúdo de 
matemática e linguagem, e a elaboração de um acervo digital na forma de blog, 
contendo informações para construção de dispositivos, criação de software e ela-
boração de atividades. Como resultado, colocamos à disposição de educadores e 
gestores uma opção de baixo custo para unir o interesse pela tecnologia aos pro-

cessos educacionais.

Palavras-chave: Robótica. Educação. Infantil. Baixo Custo. Arduíno.  
Ensino Fundamental.
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Fatec Deputado Julio Julinho Marcondes de Moura - Garça

A Tecnologia de Informação (TI) visa à resolução de problemas e à agilização  dos 
processos, bem como à melhoria da qualidade de vida das pessoas. O Hemocen-
tro da Faculdade de Medicina de Marília (Famema) é referência em hemoterapia 
e hematologia para as regiões oeste e centro oeste de São Paulo, atendendo uma 
população superior a dois milhões de habitantes, atuando na captação de doado-
res e distribuição de hemoderivados. Neste sentido, o processo de agendamento 
das doações é de extrema importância. O presente projeto tem como objetivo 
aplicar recursos de TI para a captação de doadores e agendamento de doações de 
sangue, facilitando o planejamento do atendimento (número de funcionários, flu-
xo de atendimento, preparo de lanches, etc.). Para tanto, propõe-se a criação de 
uma aplicação web responsiva que possa ser executada em diferentes dispositi-
vos (microcomputadores, notebooks, tablets e celulares) e múltiplas plataformas 
(Android, Ios e Windows). As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento são as 
linguagens de programação C# (C Sharp) e ASP.Net, o framework front-end Boots-
trap e o sistema de gerenciamento de banco de dados Oracle. As funcionalidades 
implementadas na aplicação permitem a geração de vagas, o agendamento de do-
ações, a confirmação da presença e da doação, a criação de campanhas e o envio 
de notificações. Espera-se, com a aplicação, ampliar a base de doadores, organizar e 
agilizar o fluxo de atendimento, além de facilitar a vida dos doadores. Neste ponto, 
voltamos ao objetivo principal das tecnologias da informação, que é melhorar a 

qualidade de vida das pessoas.

Palavras-chave: Doação. Sangue. Software. Aplicativo. Tecnologia. 
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Prof(a). Revisor(a) - Selma Marques da Silva Fávaro

Fatec de Jales - Jales

Atualmente, no Brasil, é notório o crescimento de empresas e profissionais na área 
de implantes odontológicos, destinados a tratamentos estéticos e à reabilitação 
oral dos pacientes. O aprimoramento tecnológico na área conta com empresas 
fabricantes de implantes e componentes protéticos, as quais realizam grandes in-
vestimentos em estrutura, máquinas, equipamentos e especialização dos profissio-
nais, em busca da qualidade dos processos e, consequentemente, dos produtos. No 
Brasil, existem, de um lado, empresas sérias, que fabricam produtos de forma legal, 
e, de outro, ilícitas, que, devido à grande demanda por tratamentos odontológicos, 
buscam inserir no mercado produtos de baixo custo, sem a autorização da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não atendendo às especificações mínimas 
para a comercialização. De acordo com recente pesquisa da Associação da Indústria 
de Equipamentos Médicos e Odontológicos, a cada dez produtos fabricados, três 
são produzidos de forma ilegal, o que pode gerar sérios problemas à saúde dos 
pacientes, além de prejuízos às empresas fabricantes. Isso ocorre principalmente 
no que se refere à produção de componentes protéticos realizada sem as condi-
ções ideais de qualidade e destituída de registros pelos órgãos responsáveis, o que 
dificulta sua rastreabilidade. Diante desse problema, este projeto tem por objeti-
vo fornecer informações a pacientes sobre a procedência e qualidade de produtos 
odontológicos por meio de um sistema web denominado Redi Odonto (Registro 
Digital de Implantes Odontológicos), que contribuirá para a credibilidade da em-
presa fabricante, para a confiabilidade dos profissionais da área e para a redução da 
quantidade de produtos ilegais no mercado, propiciando, assim, tratamentos com 
produtos confiáveis, de qualidade, que garantem melhores resultados nos trata-

mentos estéticos e funcionais.

Palavras-chave: Implantes. Componentes. Rastreabilidade. Tecnologia.  
Qualidade. 



feteps • 2016196 feteps • 2016 197

Ei
xo

 Te
cn

ol
óg

ico
 4Sistema móvel para denúncias georreferenciadas

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

Thiago Grespi Goulart
André Morais Martins

Júnior Bevilaqua Mendonça

Orientador(a) - Ely Fernando do Prado
Prof(a). Revisor(a) - Liene Viana Bittar

Fatec Doutor Thomaz Novelino - Franca

Diariamente, milhares de pessoas transitam pelas ruas das cidades e encontram 
diversos tipos de problemas, como buracos nas ruas, lixo em lugar inapropriado, 
entre outros. Muitos desses problemas não são resolvidos simplesmente pela falta 
de comunicação com os responsáveis, pois a população, na maioria dos casos, não 
sabe a quem informar. O sistema móvel multiplataforma Nossa Cidade busca pre-
encher essa lacuna, ao facilitar essa comunicação, através da permissão de envios 
de comunicados ou denúncias georreferenciadas. Esses comunicados são automa-
ticamente enviados para um fórum aberto ao público, ao qual os órgãos respon-
sáveis também terão acesso, com finalidade de responder à população sobre as 
medidas tomadas a respeito do problema. O projeto foi desenvolvido por metodo-
logia exploratória, por meio de entrevistas junto às partes interessadas (cidadãos 
e órgãos responsáveis) a fim de validar a viabilidade do projeto e os requisitos do 
sistema. Realizaram-se, também, estudos sobre ferramentas de desenvolvimento 
e codificação de software. O resultado desse projeto é uma aplicação móvel, dis-
ponível para Android, Windows Phone e iOS, capaz de enviar comunicados com 
mídias (fotos, vídeos e localização geográfica) diretamente aos órgãos responsáveis 
pelas cidades. Um fórum online aberto para todo o público também está disponível 
para a população consultar e interagir com os comunicados existentes, bem como 
para os órgãos responsáveis enviarem respostas aos cidadãos. Com isso, criou-se 
uma plataforma tecnológica que facilita a comunicação entre as partes anterior-
mente citadas, diminuindo o tempo entre a detecção, comunicação e solução de 
problemas das cidades. Esse projeto vai ao encontro dos processos de adequação 
dos municípios ao modelo de cidades inteligentes, os quais fornecerem diversos 

benefícios à sociedade.

Palavras-chave: Comunicação. Multiplataforma. Aplicativo. Cidades Inteligentes. 



feteps • 2016198 feteps • 2016 199

Ei
xo

 Te
cn

ol
óg

ico
 4 Software de comunicação

Eixo - 4 - Informática e Ciências da Computação

José Felipe Brito de Medeiros Vieira
Tiago Antonio Rodrigues da Cruz

Tiago Aparecido de Souza

Orientador(a) - Patricia Glaucia Moreno
Prof(a). Revisor(a) - Prof. Dr. Anderson Luis de Souza Vice Diretor

Fatec Wilson Roberto R de Camargo - Tatuí

A tecnologia assistiva também conhecida como ajuda técnica ou tecnologia de 
apoio pode ser um caminho para a inclusão social de pessoas com deficiência de 
paralisia cerebral, pois pode possibilitar promoção de relações interpessoais. Dian-
te disso, a questão norteadora do presente projeto é a promoção da funcionalida-
de relacionada à atividade e participação de pessoas com paralisia cerebral que 
possuem mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade 
de vida e inclusão social por meio do relacionamento interpessoal. A metodologia 
consistiu-se no desenvolvimento de um software por um grupo de alunos do curso 
de Gestão da Tecnologia da Informação da Fatec Tatuí. Foram utilizadas as lingua-
gens HTML5 e JavaScript aplicadas em um tablet de 10 polegadas, sistema android. 
A interatividade do usuário com o tablet é facilitada pela comparação de frases ou 
pictogramas de seu próprio conhecimento que, por meio da digitação de uma tecla 
no próprio monitor, gera uma voz possibilitando ao usuário a liberdade na elabo-
ração do discurso durante o diálogo. O protótipo, que foi desenvolvido nos labora-
tórios da Fatec Tatuí, substitui a pasta de pictogramas que era usada por uma aluna 
da Fatec Tatuí e que sempre dependia da ajuda de uma professora auxiliar para se 
comunicar com alunos e docentes. Os resultados obtidos mostraram um aumento 
na capacidade de comunicação da aluna que se submeteu ao teste. Isto mostra que 
o tablet pode ser usado por outras pessoas com paralisia cerebral, adaptado para 
cada idade, mediante a ajustes e melhorias adequadas a necessidade do usuário.

Palavras-chave: Tecnologia. Assistiva. Tablet. Interpessoal. Inclusão Social. 
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Fatec de Bauru - Bauru

Diversas instituições de ensino, como também empresas, utilizam como recursos 
em comunicação os chamados murais de avisos. Esses murais apresentam proble-
mas, como falta de atrativos visuais, excesso de informações, falta de organização, 
eventos antigos como também informações irrelevantes, dependendo do curso ou 
setor. Como uma alternativa prática e viável para essa situação, tecnologias inova-
doras como os protocolos Beacon podem resolver como também agregar novos 
recursos e outros meios de iteração entre o comunicador e o público. Este trabalho 
analisou as especificações técnicas e particularidades do protocolo Beacon, como 
os algoritmos e linguagem de programação necessárias a um aplicativo, para dis-
positivos móveis, que fará a interface dos avisos entre o comunicador e os usuários. 
Para isso, foram utilizadas ferramentas de modelagem para o banco de dados que 
irá armazenar essas informações, como, por exemplo, modelagem de entidades 
relacionais (MER) e o diagram de entidades relacionais (DER). Também foram reali-
zados a modelagem de caso de uso, através da linguagem de modelagem unifica-
da (UML). Então foram analisados os melhores pontos de localização e fixação das 
estações bases dos Beacons para a realidade do local. O presente estudo analisa a 
viabilidade técnica de utilizar a tecnologia Beacon como uma ferramenta na elabo-

ração de um mural de avisos virtuais na Faculdade de Tecnologia de Bauru.

Palavras-chave: Beacon. Ibeacon. Comunicação. Bluetooth. Mensagens. 
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O plantio de árvores em calçadas requer cuidado e responsabilidade; como exem-
plo, plantar as espécies recomendadas para evitar que o crescimento possa causar 
danos. Para isso, é necessária a perfuração de calçadas que utilizam máquinas e 
mão de obra direta, gerando entulho, sem padrão dimensional e baixa produtivida-
de. O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de ferramental para 
redução de esforço físico de mão de obra, padronização dimensional da perfuração 
e aumento da produtividade através da automação. Primeiramente foi avaliada a 
solução técnica que atendesse o maior número de variáveis do processo apresen-
tado pela Secretaria do Meio Ambiente da cidade de Sorocaba, tais como: cargas 
mecânica e térmica, vibração e desgaste da ferramenta, fácil operacionalização do 
equipamento/segurança, automação do processo e meio ambiente. Em seguida, 
foi projetado e analisado o modelo 3D (virtual) da ferramenta de corte via inte-
gração CAD/CAE (computador auxiliando o projeto/computador auxiliando a en-
genharia), utilizando o software SolidWorks versão 2011. Após resultados obtidos 
da simulação, foram fabricados 05 protótipos físicos da ferramenta de corte, utili-
zando experimentalmente material aço-ferramenta, que foram submetidos a tra-
tamentos térmicos de têmpera, revenimento e alívio de tensões. Posteriormente, 
foram realizados os ensaios de usinagem nos laboratórios da Fatec-So, utilizando 
uma máquina-ferramenta plaina e blocos de concreto. Paralelamente, foram rea-
lizadas análises da geometria de corte/desempenho mecânico, correlacionando 
com a microestrutura do material, utilizando microscopias ópticas e de varredura. 
Os resultados obtidos em escala de laboratório indicaram um bom desempenho 
da ferramenta de corte quanto à remoção do material, não apresentando trincas, 
entretanto, o desgaste foi notado, sendo o objeto de estudo da próxima etapa do 

projeto, para construção do ferramental e a realização de testes em campo.

Palavras-chave: Cad/cae. Protótipo. Usinagem. Metalografia. Têmpera. 
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Este trabalho contempla a automação de um processo de mobilidade urbana ma-
nual, considerando a evolução e aplicabilidade das tecnologias desenvolvidas até os 
dias de hoje. São abordadas as principais dificuldades de auxílio para usuários por-
tadores com deficiência visual existentes no sistema metroferroviário de São Paulo, 
bem como soluções plausíveis para auxiliá-los na locomoção nas dependências 
das estações do Metrô. Também são discutidas diversas situações problemáticas 
enfrentadas e como a automação de um processo pode ter um papel importante e 
significativo, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar de uma sociedade. 
O objetivo geral deste trabalho é verificar a viabilidade técnica de implantação de 
equipamento automatizado para auxílio de usuários com deficiência visual. Este 
equipamento visa auxiliar a locomoção destes usuários no interior das estações do 
Metrô de São Paulo, desde o ponto de atendimento ao cliente, sala de supervisão 
operacional, até a porta de embarque dos trens e vice-versa. Além disso, o traba-
lho apresenta como objetivos específicos o estudo e desenvolvimento de estrutura 
para o auxílio na locomoção das pessoas com deficiência visual e seus respectivos 
módulos internos de controle, a implantação de interface de comunicação com o 
usuário e a realização de ensaios de desempenho do conjunto em condições reais 
de uso, avaliando parâmetros de segurança do usuário com deficiência visual. Por 
fim, são avaliadas as vantagens e benefícios do sistema apresentado, bem como o 
resultado do estudo de viabilidade econômica da solução apresentada em escala 

de prototipagem.

Palavras-chave: Automação. Cegueira. Transporte  Metroviário. Robô. Mobilidade. 
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Ariel Chaves Ribeiro de Souza
Igor Alves Cardoso

Vitor Cunha da Silva

Orientador(a) - Raphael Garcia Moreira
Coorientador(a) - Antonio Carlos Arruda

Prof(a). Revisor(a) - Ronaldo Ruas

Fatec Prefeito Hirant Sanazar - Osasco

O uso do vaso sanitário pode ser otimizados, considerando a crise hídrica do país. 
Conforme é reportado na literatura, o número médio de acionamentos da descarga 
observado é de 4,93 descargas/dia/pessoa com um desvio padrão de 0,57 descar-
gas/dia/pessoa. A literatura reporta que em residências de São Paulo a água con-
sumida no vaso sanitário chega a representar entre 10 a 15% de todo o consumo 
residencial. A crise hídrica e energética que afetou o estado de São Paulo nos anos 
de 2014 e 2015 evidenciou a necessidade de se promover maneiras mais racionais 
e sustentáveis de empregar a água. Dessa forma, a proposta deste trabalho foi de 
desenvolver uma nova solução para reduzir o consumo de água nos vasos sanitá-
rios convencionais. O objetivo principal consiste em propor uma solução de fácil 
instalação em vasos convencionais já instalados nas residências, de baixo custo, de 
simples operação e que venha exigir pouca manutenção. Desta forma, foi proposta 
uma solução inovadora que consiste em uma tampa e assento para vasos sanitá-
rios convencionais. Esta tampa e assento são conectados a um sistema simples de 
pressurização de ar o qual favorece o arraste dos dejetos do vaso sanitário com ar 
pressurizado combinado a um baixo volume de água para promover o selo hídrico 
no fundo do vaso sanitário após o processo. Os testes iniciais, utilizando vasos sa-
nitários comuns já instalados, sugerem que o projeto é viável e bastante promissor.

Palavras-chave: Água. Sustentabilidade. Vaso Sanitário. Banheiro. Consumo. 
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Automação de comutação energética
Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Karina Avelino da Silva
Thiago da Silva Braga

Orientador(a) - Jorge Luis Sarapka
Coorientador(a) - Murilo Zanini

Prof(a). Revisor(a) - Cláudio César José da Silva

Fatec Adib Moises Did - São Bernardo do Campo

O presente projeto visa dotar o país de um sistema de alimentação elétrica residen-
cial alternativa, que se justifica pela necessidade de um sistema de fornecimento 
de energia mais confiável e de menor custo, em que o usuário passa a ser respon-
sável pelo gerenciamento do consumo, um sistema autônomo, no sentido que 
cabe ao consumidor decidir qual fonte de eletricidade será utilizada, um sistema 
sustentável, por não causar danos ao meio ambiente e com custos menores para o 
consumidor. O sistema faz com que a unidade residencial seja abastecida por duas 
fontes distintas, uma proveniente da rede da concessionária e a outra de uma fonte 
alternativa, que fica a critério do usuário (eólica, solar, biomassa, termoelétrica, ou 
outras). Ambas as fontes de energia alimentam os circuitos elétricos da residência; 
contudo, na falta da alimentação via concessionária a fonte alternativa assume o 
fornecimento de toda a energia necessária automaticamente. O sistema de con-
trole é baseado em microcontrolador. A metodologia aplicada ao projeto foi base-
ada nas melhores práticas do gerenciamento de projetos tecnológicos, consistindo 
nas seguintes etapas sequenciais: determinação da necessidade e dos requisitos 
do cliente; elaboração da especificação técnica do projeto; análise de viabilidades 
prática e econômica; planejamento do projeto com elaboração de cronograma; 
análise de riscos nas atividades do caminho crítico do cronograma; elaboração do 
projeto detalhado; aquisição e fabricação de componentes e conjuntos; projeto 
e fabricação de dispositivos; desenvolvimento do software de controle; execução 
de testes individuais; montagem do protótipo final; execução de testes integra-
dos e validação do projeto. Com a eventual implantação do presente projeto, será 
possível atender à demanda de energia residencial do país, sem a necessidade da 
construção de grandes plantas de geração, evitando, assim, uma agressão maior ao 

meio ambiente.

Palavras-chave: Energia. Alternativa. Economia. Confiabilidade. 
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 6 Enconder no controle do nível de água

Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Werner Araujo Henrique Pereira

Orientador(a) - Antonio Tadeu Pellison
Coorientador(a) - Tiago A. Vicentin

Fatec de Bauru - Bauru

O planejamento eficaz do aproveitamento da água na produção agrícola tornou-
-se necessário, bem como o controle do momento da irrigação. Dessa forma, umas 
das alternativas para atender a essa exigência é a utilização de técnicas eficientes 
do manejo da irrigação, baseadas em recursos tecnológicos, para evitar desperdí-
cios com água, incrementar a produção e realizar agricultura sustentável. A perda 
conjunta de água do solo pela evaporação e da planta pela transpiração é a eva-
potranspiração. Um dos métodos para determinar a evapotranspiração é o lísime-
tro de lençol freático constante. Para tornar este método mais eficiente, pode-se 
empregar sensor de nível de água. Este tem a função de quantificar a evaporação 
diária com o armazenamento das informações diretamente em um banco de da-
dos e acionar o sistema de recarga de água do tanque, podendo ser operado re-
motamente. O objetivo deste trabalho será a construção, instalação e operação de 
um encoder rotativo para medir o nível de água em um lisímetro de lençol freático 
constante, utilizado em conjunto com a plataforma Arduíno para a coleta de dados 
e transmissão em tempo real. Os dados transmitidos poderão ser acessados remo-
tamente, e uma segunda etapa, a elaboração de uma página na internet com a 
disponibilidade destes dados. O sistema de controle de irrigação automatizado irá 
medir a evapotranspiração, buscando o uso racional da água e o aumento da pro-
dução. Para a elaboração desse trabalho serão utilizadas várias técnicas de pesqui-
sa. A pesquisa bibliográfica se faz presente, devido à necessidade de se familiarizar 
com o encorder, a plataforma Arduíno e suas aplicações. Posteriormente, haverá o 
desenvolvimento de um protótipo e validação do modelo. O controle da evapo-
transpiração colaborará para o uso racional da água, para a aumentar a produção 

agrícola e o uso racional da água.

Palavras-chave: Arduíno. Controle de água. Enconder. Evapotrans. 
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Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Gabriel Thomaz Thabet

Orientador(a) - José Arnaldo Duarte
Prof(a). Revisor(a) - Nancy Guanaes Bonini

Fatec Deputado Julio Julinho Marcondes de Moura - Garça

Este artigo tem seus objetivos baseados no desenvolvimento de um protótipo para 
aplicabilidade da automação residencial e predial, também denominada Domó-
tica. Isto é, automatizar o ambiente gerando melhoria em relação ao conforto e 
gerenciamento técnico, possibilitando controle e monitoramento em tempo real 
do ambiente, sendo este composto por lâmpadas, elevador e bomba de irrigação. 
O controle e monitoramento está voltado ao acionamento das lâmpadas, irriga-
ção, elevador e monitoramento da umidade do solo. Com automação eficiente e 
otimizada, utilizando o microcontrolador PIC18F4620 por meio da comunicação 
serial UART se integra ao hardware Arduíno UNO R3, trocando dados com o Ether-
net Shield, podendo assim, ser acessado e monitorado por dispositivos moveis 
via Android e pela web. Para visualização da central de monitoramento dos com-
ponentes e controle dos mesmos, foi utilizada uma página na web, composta de 
códigos HTML gerada através da programação do hardware Arduíno. A página é 
comandada pelo usuário do sistema, clicando sobre os botões e ícones referentes 
a cada equipamento, além disso, possui indicadores sobre o estado destes equipa-
mentos, como umidade do solo, além do controle dos componentes do ambiente. 
O PIC atua como escravo, recebendo as informações enviadas pelo usuário através 
da página web, sendo estas repassadas pelo Arduíno, porém o PIC também atua 
como mestre, tendo a função de repassar o estado dos equipamentos para o Ardu-
íno, sendo este o responsável por utilizar estas informações para atuar nos ícones 
e indicadores da página web. Este é um sistema tecnológico que vem ganhando 
cada vez mais espaço no mercado por esses dispositivos estarem mais presentes 
no cotidiano das pessoas; é conveniente transformá-lo em um controle universal 
residencial. Além da aplicabilidade, o projeto visa à implementação e o desenvol-
vimento da tecnologia, de modo a contribuir com o aprofundamento dos estudos, 

melhorando o conforto e segurança das pessoas.

Palavras-chave: Domótica. Microcontroladores. Automação. Monitoramento. 
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 6 Telemetria para veículos de eficiência energética

Eixo - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

João Lucas Genoveze Varotti

Orientador(a) - Murilo Zanini de Carvalho

Fatec de Santo André - Santo André

A competição Maratona de Eficiência Energética reúne diversas instituições de en-
sino superior para demonstração de suas soluções na construção de veículos elétri-
cos com a maior eficiência para percorrer um dado percurso. Durante a preparação 
dos veículos para essa competição, a coleta dos dados é realizada do dispositivo 
controlador de potência após cada volta do veículo. Contudo, essa abordagem não 
é eficiente, pois traz apenas dados médios de cada trecho percorrido pelo piloto. 
Surge daí a necessidade por um sistema de medição de baixo consumo energético, 
capaz de fornecer os dados para um sistema de controle durante o percurso reali-
zado pelo piloto. A telemedição permite acompanhar o resultado das modificações 
realizadas nos veículos durante todo o percurso, possibilitando visualizar o com-
portamento energético do veículo sobre as novas condições de teste, de maneira 
contínua. Dado o cenário apresentado, o objetivo do trabalho foi desenvolver um 
sistema de telemetria para monitorar as condições de uso e armazenamento de 
energia no veículo utilizado na maratona de eficiência energética. O projeto pro-
posto tem natureza aplicada na solução do problema de telemetria para o veículo 
de eficiência energética. Seus objetivos são exploratórios, na construção de pa-
drões que possam ser replicados posteriormente em outros projetos de telemetria. 

Já o procedimento para o levantamento dos dados tem natureza experimental.

Palavras-chave: Telemetria. Maratona. Eficiência. Labview. Datalogger. 
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SAÚDE E SEGURANÇA: 
projetos sobre doenças sexualmente transmissíveis, drogas e álcool, 
educação física, epidemiologia, microbiologia, nutrição (educação  
nutricional), enfermagem, ergonomia, farmácia, farmacologia, fisiologia 
e fisiopatologia, saúde bucal e prótese dentária, saúde coletiva  
e individual, saúde no trabalho, prevenção e segurança no trabalho,  
entre outros.

Te
cn

ol
óg

ico
 7

Ei
xo



feteps • 2016210 feteps • 2016 211

Ei
xo

 Te
cn

ol
óg

ico
 7 Dispensador e controlador de medicamentos

Eixo - 7 - Saúde e Segurança

Anael Cipriano Marques de Sousa
Claudemir Gaspar de Sousa
Ramiro Silva Cuevas Junior

Orientador(a) - João Ângelo Bosco da Silva
Prof(a). Revisor(a) - Etevaldo Siqueira

Fatec Professor Miguel Reale - São Paulo

O ato de dispensação de medicamento hospitalar é um processo de vital importân-
cia para a melhoria do paciente, pois um erro pode gerar consequências desastro-
sas, que vão desde uma pequena lesão até a morte. E isto é péssimo para a institui-
ção hospitalar, enfermeiro, médico e, principalmente, o paciente, pois alguns erros 
são irreversíveis e possibilitam abertura de processos judiciais que causam grandes 
prejuízos aos hospitais e aos enfermeiros responsáveis por esta medicação. É sabido 
também que o ambiente de saúde é altamente estressante e um dispositivo que 
visa ajudá-lo nesta árdua tarefa diminui seu nível de estresse e aumenta sua con-
centração no trabalho, evitando erros como: medicação atrasada, troca de medica-
ção e até superdose. Este projeto tem como finalidade utilizar as ferramentas da au-
tomação industrial no desenvolvimento e programação de um gaveteiro protótipo 
de baixo custo, que busca demonstrar o universo de possibilidades e melhorias que 
podem ser alcançadas com: geração de relatórios, monitorar erros que surgirem 
em relação a dispensação. E a metologia baseia-se em referências bibliográficas, do 
que relacionam agentes de saúde e pacientes, com medicamentos. Os resultados e 
testes de funcionamento vão desde a parte do horário, alerta de horário até a iden-
tificação do enfermeiro, todos esses parâmetros são vistos no Display, percebemos 
o grande o valor social e humano deste trabalho e como uma solução na forma de 
protótipo para diminuir o erro no processo de administração de medicamentos, 
tornando o processo mais qualificado, seguro e eficiente. Assim o projeto em si de-
monstra que é possível a utilização da automação para solucionar problemas e me-
lhorar processos. Finalmente, podemos enfatizar a automação hospitalar como um 
grande passo para o futuro, principalmente para segurança, eficiência e eficácia dos 
processos hospitalares, visando ao bem-estar dos profissionais da saúde e paciente

Palavras-chave: Dispensador de Medicamento. Gaveteiro. Automação. 
Segurança. Saúde. 
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 7Prótese de perna antropomórfica microcontrolada

Eixo - 7 - Saúde e Segurança

Rodrigo Curiel
Guilherme Granziera

Orientador(a) - Helder Anibal Hermini
Coorientador(a) - Henrique Antonio Mielli Camargo

Prof(a). Revisor(a) - Rogério Lara Leite

Fatec Arthur de Azevedo  - Mogi Mirim

A realidade atual com relação à reabilitação de amputados de membros inferio-
res no Brasil passa por uma situação caótica, pois o custo da implantação de uma 
prótese de perna em ambulatório foge do escopo do Sistema Único de Saúde do 
Brasil (SUS). O custo dos componentes de uma prótese é muito elevado; suas par-
tes são importadas, dificultando a aplicação e a manutenção destes equipamentos. 
Além disso, a maioria das próteses hoje de preço accessível, dedicadas à amputação 
abaixo do joelho, não propiciam uma marcha simétrica e equilibrada, pois não há 
o controle da articulação de joelho. Ante o exposto, visando contribuir com a solu-
ção deste problema em nível tecnológico e econômico, neste trabalho de pesquisa 
foi elaborado o projeto de uma prótese antropomórfica de membro inferior que 
apresenta valor financeiro viável, tornando compatível a possibilidade de implan-
tação para a população brasileira e que apresenta uma solução para a articulação 
do joelho, dotada de articulação de joelho hidráulica microcontrolada, jupa e pé 
sensoriado, interligados de forma modular. Para tal, foram realizados estudos de 
anatomia e fisiologia articular de membros inferiores humanos visando a prototi-
pagem de uma prótese que apresentasse o comportamento análogo ao biológico. 
Neste sentido, foram desenvolvidos os componentes mecânicos (CAD-CAE-CAM) e 
elétroeletrônicos (CAD-CAE) que compõem a prótese, sua operação, funções e as 
formas construtivas. Dentro deste estudo, se insere o projeto e o desenvolvimen-
to de uma válvula hidráulica para comandar do atuador hidráulico relacionado ao 
controle de rigidez do joelho da prótese. Esta válvula é microcontrolada que, con-
forme as diferentes fases da marcha humana, irá comandar o atuador hidráulico 

vinculado ao joelho, proporcionando movimentos cinesioógicos do ser humano.

  
Palavras-chave: Prótese. Reabilitação. Biônica. Robótica. Perna Protética.
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 7 Robô bípede de auxílio a tratamento de Autismo

Eixo - 7 - Saúde e Segurança

Wendell Pereira Barreto da Silva
Lucas Olimpio de Brito

Orientador(a) - Thiago Xavier de Farias
Coorientador(a) - João Eduardo Vieira
Prof(a). Revisor(a) - Rosangela Xavier

Fatec Carapicuíba - Carapicuíba

Este projeto visa a auxiliar o tratamento de pessoas diagnosticadas com Transtor-
nos do Espectro Autista – TEA utilizando um robô bípede. Por meio da criação do 
robô, trabalhou-se em uma forma de manter o relacionamento com portadores 
de autismo, criando um sistema mediador para que estes sejam inseridos gradu-
almente no convívio social e no auxílio do processo educacional. Optou-se pelo 
desenvolvimento desse robô devido ele possuir uma aparência amigável e hu-
manoide, capaz de se locomover de maneira semelhante aos humanos, além de 
manter um modelo de baixo custo e acessível. A metodologia deste projeto dividiu-
-se em duas vertentes: primeiro a pesquisa experimental, por meio de consultas a 
publicações relacionadas ao tema sobre a utilização de robótica na assistência ao 
tratamento de pacientes com os mais diversos transtornos, e também para obter 
o levantamento de dados mais consistente sobre o TEA e a dificuldade da inclusão 
social, com o intuito de atingir o melhor resultado possível no desenvolvimento da 
inteligência artificial do robô bípede, assim sendo capaz de interagir com os pacien-
tes; em seguida o estudo de caso, que se constitui em uma análise da construção 
do protótipo, avaliando a estrutura do desenvolvimento do mesmo, com o intuito 
de enumerar as dificuldades, possibilidades, vantagens e desvantagens da robótica 
no auxílio de inclusão de pessoas diagnosticadas com TEA. Em relação à estrutura,  
peças foram desenvolvidas por meio de impressão 3D, com o intuito de reduzir o 
custo do projeto constatou-se queda considerável nos custos. A inteligência artifi-
cial básica e a interface foram aplicadas e foi mantida a comunicação com o usuário. 
Conclui-se que o autismo é um transtorno complexo, pois cada indivíduo possui 
características diferentes; o robô não dispensa outros métodos de tratamento, tam-
pouco um acompanhante responsável, no entanto sua funcionalidade adaptável 

auxilia no desenvolvimento social e cognitivo do paciente.

Palavras-chave: Robótica. Autismo. Robô Bípede. Inclusão Social. Comunicação. 
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TECNOLOGIA QUÍMICA, DE ALIMENTOS, DA AGROINDÚSTRIA E 
DA BIOENERGIA: 
projetos sobre o desenvolvimento de novos produtos e processos nessas áreas. 
Educação para nutrição, preparações funcionais, controle de qualidade sanitário 
e nutricional de alimentos, química dos alimentos, química orgânica, inorgânica 
aplicada, química analítica, química geral, físico-química, energias renováveis, 
desenvolvimento de produtos e processos, tecnologia de conservação, 
processamento e comercialização de alimentos, sistemas de qualidade em 
 processos produtivos, controle de resíduos na indústria química, de alimentos 
e na agroindústria, desenvolvimento de embalagens entre outros.
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 8 Aproveitamento de casca de banana em cookies

Eixo - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Phillipe Bulgakov Gaspar

Orientador(a) - Erika Maria Roel Gutierrez
Prof(a). Revisor(a) - Marcia Nalesso Costa Harder

Fatec Roque Trevisan - Piracicaba

O uso de subprodutos e resíduos agroindustriais é de grande importância pois, 
além do aproveitamento de descartes de alto valor nutricional, principalmente pro-
teico e de alto teor de fibras, pode diminuir o custo de produção e agregar de valor 
econômico a subprodutos e diminuir a quantidade de material residual produzido. 
A utilização de casca de banana na produção de farinha rica em fibra, para utiliza-
ção em preparações alimentícias, pode ser uma alternativa para fábricas de doces 
que utilizam esta matéria-prima. O objetivo deste estudo é aproveitar as cascas de 
banana para fabricação de cookies com substituição da farinha de trigo por farinha 
de casca de banana, para aproveitamento do resíduo agroindustrial de fábricas de 
doce de frutas. As amostras de cascas de banana foram obtidas do descarte do pro-
cessamento de doces das aulas do curso de Agroindústria. As cascas obtidas foram 
branqueadas em solução de ácido cítrico 0,25% e bissulfito de sódio 1000ppm por 
5 minutos, e em seguida, as cascas foram secas em estufa a 60°C e trituradas. Os 
biscoitos foram elaborados seguindo a receita padrão de cookies e foram testadas 
formulações com 15,20 e 25% por farinha de casca de banana. As farinhas de casca 
de banana e os cookies elaborados com as mesmas foram analisados para determi-
nar a composição centesimal (umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, fibra alimentar 
e carboidrato). A farinha de casca de banana contém alto teor de fibra alimentar 
(22,6%) e cinzas (12,62%). Os cookies formulados com farinha de casca apresentam 
maior teor de cinzas e fibra alimentar conforme aumento o nível de substituição. 
Pode-se concluir que é possível elaborar cookies com as farinhas de casca de bana-
na até a proporção de 25% de substituição e que estes biscoitos têm um acréscimo 

no teor de minerais e fibra alimentar.

Palavras-chave: Casca de Banana. Biscoito. Resíduos. Fibra Alimentar. 
Subprodutos. 
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 8Avaliação da taxa de corrosão em metais

Eixo - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Anderson de Oliveira Lima

Orientador(a) - Melina Kayoko Itokazu Hara
Prof(a). Revisor(a) - Adão Marques

Fatec Victor Civita - São Paulo

A corrosão é um processo de deterioração, um fenômeno resultante da ação quími-
ca ou eletroquímica de um meio sobre um determinado material, agravada geral-
mente por esforços mecânicos, em que são produzidas alterações prejudiciais e in-
desejáveis nos elementos estruturais. A corrosão ocasiona a perda de características 
importantes dos materiais, como, por exemplo, resistência mecânica, elasticidade 
e ductibilidade. Na Construção Civil, os elementos estruturais, tais como o concreto 
armado, estruturas metálicas aparentes em edifícios, ou estruturas submersas no 
solo, podem sofrer corrosão provocada por agentes externos, levando à deterio-
ração e, consequentemente, comprometendo a integridade da obra. O presente 
trabalho teve como objetivo construir um sistema para acompanhar e quantificar 
a taxa de corrosão de metais, além de avaliar a influência de diferentes fatores que 
afetam as reações de corrosão. Foram utilizados materiais de baixo custo e de fácil 
aquisição para a montagem de um sistema constituído por bombas de aeração e 
circulação, além de um sistema de tubulações no qual simulou-se o processo de 
corrosão. Os resultados obtidos mostraram que diversas variáveis afetaram a corro-
são, sendo as principais: a salinidade, aeração e agitação do sistema. Nas soluções 
salinas a corrosão mostrou-se mais intensa do que em água, e a aeração e agita-
ção do meio acarretaram um aumento significativo na taxa de corrosão. O sistema 
construído mostrou-se bastante adequado para avaliar a influência dos diferentes 

fatores que afetam as taxas das reações de corrosão.

Palavras-chave: Corrosão. Taxas de Corrosão. Salinidade. Aeração. Baixo Custo. 
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 8 Roseto - biscoito sabor pétalas de rosa

Eixo - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Jonatan de Jesus Caciacarro
Felipe Carvalho de Queiroz

André Aquino Mariano Pereira

Orientador(a) - Carlos Rodrigo Volante

Fatec Capão Bonito - Capão Bonito

O presente trabalho objetivou demonstrar que é possível e viável utilizar pétalas de 
rosa como ingrediente para adicionar sabor em biscoitos. Inicialmente o trabalho 
buscou referencial teórico embasado em referências bibliográficas, identificando a 
característica da matéria prima e sua possível aplicação no projeto. Em seguida foi 
realizado experimentos com a matéria-prima (rosa) e as possíveis formas de pro-
cessamento e adicionamento da mesma em massa de biscoito. Por fim, foi feita a 
comparação em relação às características organoléptica de produtos existentes no 
mercado e análise sensorial do novo produto. Além de comparações ao processo 
produtivo das indústrias. O desenvolvimento do novo produto necessitou da utili-
zação das dependências da Mini Usina de Produção da FATEC Capão Bonito/SP (Vila 
Agroindustrial), que ofereceu toda a infraestrutura e suporte para pôr em prática 
a ideia. Um desafio no processamento foi manter a cor do produto durante o pro-
cesso térmico, o que gerou uma adaptação na bandeja que vai ao forno. O produto 
final apresentou aspectos organolépticos compatíveis ao padrão de biscoitos ofe-
recidos no mercado, com o diferencial do novo sabor. Na comparação do processo 
produtivo do novo produto com o que é oferecido no mercado, há necessidade de 
pequenos ajustes em duas etapas do processo produtivo, na preparação (blenda-
gem) e na bandeja industrial. Isso é importante, pois alterações significativas no 
atual processo produtivo poderiam inviabilizar comercialmente a produção deste 

novo sabor.

Palavras-chave: Alimentos. Biscoito. Pétalas de Rosa. Novos Sabores. Indústria. 
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 9 Integração Aeroporto Ribeirão Preto com Porto Seco

Eixo - 9 - Infraestrura

Julio Villegas Garcia
Igor Tadao Kiel Muto

Lucas Vasconcellos Villegas Mas

Orientador(a) - Marcos José Correa Bueno
Prof(a). Revisor(a) - Marcos Assis

Fatec de Guarulhos - Guarulhos

O objetivo deste projeto é elaborar uma maquete demonstrativa da proposta de 
instalação de um Porto Seco próximo ao aeroporto de Ribeirão Preto. O Porto Seco 
é uma estação aduaneira alfandegada, que proporciona ganhos logísticos devido 
ao seu baixo custo de operação em relação às operações aeroportuárias. Esta pro-
posta visa contribuir para a melhoria dos fluxos movimentação de cargas entre o 
aeroporto e o Porto Seco. No momento, o aeroporto de Ribeirão Preto encontra-se 
distante do Porto Seco. Outro aspecto a ser analisado é a integração aeroferroviá-
ria, dado que, ao lado oeste do aeroporto, há uma linha ferroviária. As demandas 
logísticas da região necessitam de um aprimoramento na gestão dois fluxos de car-
gas, por ser Ribeirão Preto um importante hub logístico, devido à integração do 
interior paulista e a região do sul do estado de Minas Gerais. O método utilizado é 
o estudo exploratório, onde avalia-se os locais disponíveis próximos ao aeroporto 
de Ribeirão Preto para a instalação do Porto Seco. O estudo exploratório objetiva 
familiarizar-se com o fenômeno que está sendo investigado. O estudo exploratório 
também envolve pesquisa bibliográfica, a fim de oferecer embasamento teórico 
ao objeto de estudo. Este trabalho envolve a elaboração de uma maquete como 

modelo ilustrativo e representativo do projeto.

Palavras-chave: Aeorporto. Porto Seco. Intermodalidade. Integração. Ferrovia. 
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Eixo - 9 - Infraestrura

José Gabriel da Silva Neto

Orientador(a) - José Benedito Leandro

Fatec de Botucatu - Botucatu

O Controlador e Redirecionador Térmico da Água de Banho intitulado: Redirector-
thermcontrol-RTC reduz o desperdício de água e contribui com a responsabilida-
de social e ambiental. O objetivo deste trabalho é a criação do protótipo Redirec-
torthermcontrol-RTC. Visa o controle térmico da água que sai no chuveiro para o 
banho, bem como o reúso de água limpa, que contribuirá para a conscientização 
e sensibilização da sociedade em relação à conservação dos recursos hídricos. A 
água que estiver abaixo ou acima da temperatura desejada é redirecionada para o 
reservatório da instalação e não sairá pelo chuveiro. Propõe-se a argumentar com 
os gestores dos programas de conjuntos habitacionais de interesse social a neces-
sidade da automação do processo de temperar a água para banho. Os esforços e 
plataformas com visão sistêmica do problema envolvem o caminho da educação, 
da cidadania, da responsabilidade social e inovações tecnológicas para amenizar 
os impactos para as próximas gerações. Esta pesquisa e o protótipo proposto pode 
contribuir com os atuais esforços técnicos e sociais para reuso de água limpa e tra-
tada na residências, economia de energia, bem como desperta questões a respeito 
da acessibilidade de pessoas especiais, com dificuldade de mobilidade, além dos 
idosos. Chama a atenção ainda para possíveis riscos de acidentes de queimaduras 
em moradias que utilizam do sistema de aquecimento solar ou a gás para água 
de banho. A metodologia deste projeto envolveu, além da pesquisa bibliográfica, 
trabalho de campo, com pesquisa de levantamento quantitativo, aplicação de for-
mulários e levantamento e seleção de materiais, componentes e tecnologias para 
a confecção do protótipo; método experimental para testar o protótipo. Conclui-
-se que o Redirectorthermcontrol-RTC pode ser eficaz para soluções relacionadas 
à problemática do desperdício de água limpa e tratada nas residências, habitações 

verticais, indústrias, rede hoteleira etc.

Palavras-chave: Acessibilidade. Inovação. Sustentabilidade.  
Reuso de água. Controle Térmico. 
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 9 Situações de risco de desmoronamento de encostas

Eixo - 9 - Infraestrura

Thamiris da Silva Santos
Tainá Ferreira Bispo Neri

Orientador(a) - Gilder Nader
Coorientador(a) - Marcelo Fischer Gramani
Prof(a). Revisor(a) - Adão Marques Batista

Fatec Victor Civita - São Paulo

Por conta de uma ausência de uma política pública de habitação mais forte, boa 
parte da população de baixo poder aquisitivo reside em áreas consideradas de ris-
co, ambientalmente frágeis, como margens de rios e encostas. Levando em consi-
deração a falta de infraestrutura, essas moradias se tornam vulneráveis a eventos 
como deslizamentos de encostas e inundações que provocam acidentes e causam 
danos materiais e perdas humanas. Diante desses problemas, é fundamental que 
haja um mapeamento e avaliação preventiva dessas áreas, para que tais tragédias 
sejam evitadas ou minimizadas. Assim, esse trabalho tem por objetivos avaliar e 
mapear taludes com maior e menor risco de deslizamento na zona leste de São 
Paulo e confrontar dados levantados inicialmente pelo IPT para que haja compa-
ração de resultados. O estudo das áreas de risco se iniciou com arquivos disponi-
bilizados pelo IPT, a partir dos quais  foram investigadas áreas que possuíam alto 
potencial de deslizamento e solapamento de margens de córregos e inundação. 
Posteriormente, a equipe desse trabalho de pesquisa realizou visitas técnicas em 
comunidades com alto índice de possibilidade de deslizamento de encostas, onde 
foram realizadas: 1) Vistorias em cada área, por meio de investigações de superfície, 
visando identificar condicionantes dos processos de instabilização, evidências de 
instabilidade, evidências de alcance do processo e indícios do desenvolvimento de 
processos destrutivos; 2) Registro em fichas de campo das características de cada 
setor mapeado e dos resultados das investigações; e 3) Delimitação dos setores de 
risco, representando-os em imagens disponíveis no Google Earth. No congresso, 
serão apresentadas simulações experimentais de deslizamentos, vídeos e como 

atuar junto à população carente nesse tema

Palavras-chave: Deslizamentos. Comunidades. Socioambiental. Chuvas. Lixo. 
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App de pré-diagnóstico do ZIKV, Dengue e CHIKV
Nacional / Internacional

Eixo 1 - Artes, Cultura e Design

Francisco Lucas Lima Sena
Paulo Vitor de Castro Freitas

Varlei Barbosa Gonçalves

Orientador(a) - Gabriel Pinheiro Compto

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - 
Campus Tefé - Brasil/Tefé

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo móvel para 
a plataforma android, capaz de pré-diagnosticar e conscientizar a população a 
partir dos sintomas da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, todas estas relaciona-
das ao mosquito Aedes aegypti. A partir da desinformação e desinteresse sobre 
o assunto foi proposto este projeto, que foi desenvolvido para alcançar o máximo 
da população brasileira, dando as informações necessárias para combater o mos-
quito causador de doenças que causam mortes e que pode estar causando  casos 
de microcefalia no Brasil e no mundo. Dentre os autores pesquisados para a cons-
tituição conceitual deste trabalho, destacam-se Guedes, Lecheta, Lima, Monteiro e 
Pressman. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória, tendo como coleta 
de dados o levantamento bibliográfico de autores renomados na área. O aplicativo 
foi desenvolvido por três alunos do curso Técnico de Nível Médio em Informática e, 
através de softwares que auxiliaram no processo de modelagem e desenvolvimen-
to de aplicativos móveis, como: IDE Android Studio e o software de modelagem 
UML Astah Community. As conclusões mais relevantes são a divulgação da impor-
tância do pré-diagnóstico das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, 
o incentivo pela busca de tratamento médico e os métodos de prevenir as doenças 

causadas por esse mosquito.

Palavras-Chave: Aedes Aegypti. Chikungunya. Dengue. Zika Vírus. Android.
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Geometric Dash
Nacional / Internacional

Eixo 3 - Ciências Biológicas e Agrárias 

Fernando Henrique Andrade Soares
Francisca Fernanda Mariano da Silva

Marcos Ivan da Silva Leal

Orientador(a) - Leonardo Pinto Cunha

Centro de Educação Tecnologica do Amazonas (CETAM) - IBC
Brasil/Manaus

As crianças quando estão em sua fase inicial de aprendizagem possuem muitas 
dificuldades, uma delas é distinguir as formas geométricas. Diante desta circuns-
tância, o projeto desenvolvido tem o intuito de estimular o conhecimento geomé-
trico através do raciocínio lógico. O jogo Geometric Dash, foi baseado em um jogo 
eletrônico muito popular, chamado Tetris, que utiliza formas geométricas em sua 
jogabilidade. O jogo Geometric Dash envolve estratégia lógica e trabalha a percep-
ção do jogador, além de explorar a geometria do ambiente, que pode estar sendo 
alterada de acordo com suas fases, colisão com obstáculos ou por intervenção do 
player, tornando-se um game divertido e com uma jogabilidade fácil, prática e fa-
miliar. Realizaram-se pesquisas em relação a duas perspectivas: o conhecimento 
de geometria e o ensino de geometria voltado para o público infantil, sendo feito 
também, um estudo sobre a linguagem visual com base em Donis A. Dondis. Para 
criação do game foram utilizadas duas ferramentas de desenvolvimento para jo-
gos, além de ferramentas que auxiliam no design, envolvendo edição de imagens, 
construção de telas, modelagem de personagens e de cenários. Para obter-se um 
amplo acesso, o jogo será disponibilizado em plataformas populares: computado-
res e dispositivos móveis, podendo assim ser jogado em qualquer lugar. Por fim, o 
projeto visa auxiliar na aprendizagem e estimular o interesse do público-alvo com 

um jogo educacional.

Palavras-Chave: Lógica. Jogos Digitais. Jogos Infantis. Geometria. Game Design.
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Jogos para demonstração da gamificação na educação
Nacional / Internacional

Eixo 4 - Informática e Ciências da Computação

Maurício Nogueira de Oliveira
Raylson Trindade de Oliveira

Max William Moreira de Carvalho

Orientador(a) - Jaidson Brandão da Costa

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - 
Campus Avançado Manacapuru - Brasil/Manacapuru

A informática consolidou uma rede de conexões globais, dinâmicas e de fácil in-
teração, abrindo caminhos para transformações nas relações sociais e nas práticas 
de ensinar e aprender. Tendo em vista este contexto, os games digitais como fer-
ramentas sociais se adequaram a esse novo processo. Emerge assim, a relevância 
em planejar e implementar conteúdos por meio do jogo digital para apoiar pro-
cessos de aprendizagem. No entanto, games para educação necessitam de uma 
estratégia pedagógica para sua aplicação. Surge então um conceito de gamificação 
para orientar o design de jogos digitais educacionais. Para atender a essa nova for-
ma de ensino, este projeto busca identificar e analisar a gamificação na educação, 
utilizando protótipos de games em android para exibição das características que 
norteiam um jogo voltado para a educação, dando subsídios para preencher as la-
cunas a respeito de que tipo de jogo usar para determinados objetivos no ensino, 
tais como: memorização, classificação, comparação, experimentação, interações 
sociais, imersão na historia, heróis e práticas repetitivas. Tudo isso, a fim de que o 
educador conheça as características dos jogos que serão utilizados e saber quais 
usá-los em determinadas situações. Contudo, esse projeto pretende-se não só au-
xiliar o entendimento dos games para o âmbito acadêmico, mas também para em-
presas que realizam treinamentos. Faz-se importante salientar que os portfólios do 
projeto propõe-se que sejam alguns games para demonstração da gamificação na 

educação quer seja na área acadêmica ou empresarial.

Palavras-Chave: Demonstração. Jogos. Educação. Gamificação. Android.
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Biotecnología en pro de ecología en Salamanca II
Nacional / Internacional

Eixo 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia 

Diana Vallejo Yepez
Miriam Jaqueline Dominguez Luna

Areli Alejandra Mares Camacho

Orientador(a) - Dr. Luis Soria Alvarez

CONALEP plantel Salamanca - Mexico/Salamanca

El año pasado, Conalep-Salamanca participó en la 9ª FETEPS 2015 con el proyecto 
“Biotecnología en Pro de la Ecología en Salamanca” presentando en esa ocasión 
resultados de investigación y desarrollo a nivel Laboratorio con resultados satisfac-
torios en la obtención de Biocombustible, conservando el mismo equipo de trabajo 
(dos alumnos de la especialidad de conservación del medio ambiente y un docente 
de la misma especialidad) y aumentándolo con un alumno y un docente de la es-
pecialidad de Electromecánica Industrial, se conformó un equipo multidisciplinario 
para dar continuidad al proyecto pasando del nivel laboratorio, al diseño y cons-
trucción de una planta piloto con una base de cálculo de 1,000 Lts. de aceite recicla-
do permitiéndonos obtener Biocombustible y Jabón Industrial en cantidades sufi-
cientes para intervenir en la industria ladrillera de la región y de limpieza Industrial, 
cumpliendo con el objetivo inicial del proyecto. Para el logro de ésta fase, se contó 
con la asesoría de personal y apoyo de recursos del Instituto Mexicano del Petróleo 
zona Salamanca para la implementación de la planta piloto, ésta segunda fase, se 
concluye en el mes de Abril del 2016, produciendo un estimado de 5,000 Lts/mes, 
de Biocombustible (según los convenios establecidos para la obtención de la mate-

ria prima), buscando posteriormente lograr la producción a escala Industrial.

Palavras-Chave: Aceite Reciclad. Planta Piloto. Biocombustible. Transesterifica. 
Jabón Industria.
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Geochasqui-UAV para monitorización climatica
Nacional / Internacional

Eixo 3 - Ciências Biológicas e Agrárias 

Michael Jefferson Guardia Ortiz 
Julian Adolfo Melgarejo Cabanillas

Orientador(a) - Carlos Walter Otiniano Noé

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI
Perú/Lima

En los últimos años se han registrado cambios notables en el clima y temperatura 
de nuestro planeta, el 20% de la contaminación proviene de los gases de efecto 
invernadero, produciendo la degradación de la superficie en un 15.3% en Perú, los 
bosques y cultivos se ven afectados por los cambios climáticos. Científicos e inves-
tigadores vienen trabajando en el análisis de la cubierta terrestre desarrollando di-
versos métodos y herramientas tecnológicas, obteniendo datos de la distribución 
espacial, temperatura y otros parámetros climáticos. El propósito de este proyecto 
es diseñar e implementar un vehículo aéreo no tripulado (UAV) en el cual se inte-
grará una estación de monitoreo ambiental; sobrevolando grandes áreas geográfi-
cas, un conjunto de sensores captarán parámetros ambientales para ser procesados 
por un sistema embebido que enviará esta información inalámbricamente desde 
un radio modem a una estación terrestre, permitiendo a personal especializado 
analizar, estimar la ubicación de cultivos, prevenir la contaminación y optimizar la 
producción agrícola. Se comprobó la eficiencia del proyecto cubriendo grandes áre-
as geográficas utilizando equipamiento de teleinmersión FPV en cultivos de papa, 
maíz, uva, de la región sur de Lima (capital de Perú con cerca de 10 millones de 
habitantes) en los que se midieron gases de interés y parámetros ambientales, que 

son muy importantes en el estudio agrícola y la agricultura de precisión.

Palavras-Chave: Uav. Vehículo Aéreo. No Tribupado. Agricultura. Presición.
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Jardines Verticales en el Desierto de Atacama
Nacional / Internacional

Eixo 1 - Artes, Cultura e Design

Faridd Alejandro Diaz Troncoso
Valentina Esperanza Costagliola Tabilo

Sara Ester Zarzuri Levinao

Orientador(a) - ElÍas Tapia Espinoza 

SNA Educa - Chile/Santiago

Jardines Verticales en el Desierto de Atacama es un proyecto que busca preservar 
la flora de uno de los lugares más áridos del mundo, buscando preservar y vincular 
a los estudiantes con el cuidado y embellecimiento de su entorno, por medio de 
la elaboración de jardines verticales con plantas propias del Desierto de Atacama, 
lugar donde se emplaza el establecimiento. La selección y recolección de flora exis-
tente bajo un modelo de proyecto que toma como base el diseño sustentable , 
dándole así valor a la flora local, lo que permite que se haga factible transmitir un 
mensaje fuerte y claro a toda la comunidad, recalcando que es posible hermosear 
cada espacio, mejorando así nuestra calidad de vida utilizando recursos locales. El 
destacar los colores distintos a los del desierto a través de su flora, provoca una 
sinergia de transformaciones positivas, haciendo que el proyecto cobre un doble 
valor y significancia, primero el de preservar la naturaleza y todo lo que conlleva, 
y segundo, generar en las personas el deseo de mejorar su calidad de vida hacien-
do que la naturaleza será parte de su diario vivir. Desde que se inicia el proyecto, 
tras la recolección de material reciclable, luego con el proceso de compostaje y, 
posteriormente con el proceso de recolección de muestra propia de la flora local, 
hace que exista un compromiso fuerte con lo creado, pues el emplazar un espacio 
vivo en medio del desierto, provoca en todos los que observan el proyecto Jardines 
Verticales en el Desierto de Atacama el sentir que es posible generar momentos 
espaciales si lo hacemos con nuestras manos, teniendo como concepto el preservar 

la naturaleza para deleitarnos.

Palavras-Chave: Jardin Vertical. Desierto . Flora. Preservar. Naturaleza.
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Lentes de reconocimiento:”Ayudante tecnológico”
Nacional / Internacional

Eixo 4 - Informática e Ciências da Computação

Julien Bridge González Sánchez
Centli Layani Ramírez Sánchez

José Antonio López Domínguez 

Orientador(a) - M. En C. Alejandro Javier Arroyo Vargas

Instituto Politecnico Nacional - Mexico/Ciiudad de Mexico

La Organización Mundial de la Salud calcula que el Alzheimer afecta entre 17 y 25 
millones de personas en el orbe, lo que representa 70 por ciento de las enferme-
dades geriátricas. La falta de memoria, actualmente es un gran problema para la 
sociedad, por lo que decidimos atacar esta problemática, construyendo un dis-
positivo como factor de ayuda para las personas con déficit en la capacidad de la 
memoria, orientado mayormente a personas con Alzheimer y de la tercera edad. El 
dispositivo consiste en unos lentes con una cámara de alta resolución que permite 
el reconocimiento facial a través de una base de datos, tiene incorporado un siste-
ma de reconocimiento de voz y conexión WIFI/Bluetooth para facilitar su uso, está 
diseñado en SolidWorks. La salida de la información se despliega sobre una pan-
talla incorporada en una abrazadera que se puede ubicar sobre el brazo del usuario.  
El sistema de control es de cuatro núcleos y de 64 bits teniendo una alta velocidad 
para el procesamiento de los datos. Se obtuvo un prototipo que se puede deno-
minar un Ayudante Tecnológico ya que su funcionamiento es óptimo en cuanto 
al reconocimiento facial. Las personas que han probado el dispositivo han tenido 
una respuesta satisfactoria y disfrutaron del empleo de nuestros lentes de recono-

cimiento, concluyen que es un verdadero Ayudante Tecnológico.

Palavras-Chave: Reconocimiento. Facial. Memoria. Datos. Lentes.
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Modiprog (Modulo Didáctico de Programación)
Nacional / Internacional

Eixo 6 - Tecnologia Industrial Elétrica 

Yair Torres Duran
Gerardo Antonio Lopez Partida

Orientador(a) - Ramon De Jesus Flores Lechuga

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
No. 47 - México/Córdoba

En la educación los simuladores en el aprendizaje es una ayuda importante, propor-
ciona al que aprende no solo situaciones prácticamente reales que deben resolver-
se mediante la acción combinada de conocimientos y habilidades. Con MODIPROG, 
ejemplificamos estos tipos de procesos industriales, demostrando su simulación y 
aplicación en el salón de clase, donde se desarrollara la CG-5: Desarrolla innovacio-
nes y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos,El progra-
mar un controlador de interfaz periférico (PIC) es una forma didáctica y práctica.
Para el desarrollo de este proyecto se utilizo la metodología de investigación a tra-
vés de construcción de prototipos, que consiste en diseñar el proyecto.para ello se 
empezó a planear las actividades mediante etapas:1)Desarrollo de idea, 2) consulta 
bibliográfica, 3)Investigación de campo, 4)Realización de la metodología, 5)Diseño 
del prototipo, 6) Cotización y adquisición de materiales, 7)diseño e impresión de 
placas,8) Montaje y soldado de placas, 9)Realización del tablero, 10)Programación 
y descarga de rutina, 11) Prácticas de simulación.Dentro de los resultados obteni-
dos está la forma en la que opera el sistema que es la siguiente: El usuario diseña 
un programa de control utilizando MIKROBASIC PRO en la computadora posterior-
mente se descarga la información del programa en el PIC 16F877A, se conecta (MO-
DIPROG), el cual procesa la información y hará funcionar el programa y se desar-
rollara cuando reciba alguna señal del exterior y de acuerdo con el programa, activa 
alguna de las salidas. Se podrá trabajar con el equipo MANUAL (la persona activa 
las entradas según el programa diseñado), AUTOMATICO (Solo trabajará cuando se 
conecte un elemento de entrada en un proceso real y mande una señal de activaci-
ón alta) y APAGADO (cuando no hay envio de señales de los elementos de entrada).

MODIPROG consta de indicadores (LED’S) que señalan las salidas y entradas

Palavras-Chave: Aprendizaje. Pic. Didactico. Controlador. Innovador.



feteps • 2016230 feteps • 2016 231

  

Aç
õe

s S
oc

ia
is



Aç
õe

s S
oc

ia
is

feteps • 2016232 feteps • 2016 233

Projeto Sorrir
 

Ação Social

Ana Carolynne Cardoso Silva
Fernanda Beraldes de Oliveira

Evelin Luanda Silva

Orientador(a) - Elza Monteiro
Prof(a). Revisor(a) - Aline Risso

Etec Bartolomeu Bueno da Silva

Quando surgiu a ideia, a princípio pensamos no público-alvo que seriam crianças; 
pensamos em apresentações caracterizadas de personagens onde tiraríamos ri-
sadas, foi então onde nasceu o nome. Projeto sorrir é formado por um grupo de 
alunas que querem passar conhecimentos sobre meio ambiente e outros, de forma 
simples e interativa, visando ao aprendizado de todos. Conscientizar sobre susten-
tabilidade, cooperação, interação, e respeito ao próximo, fazendo com que, assim, 
tenhamos breves resultados sobre o que foi passado. A ideia de desenvolver o pro-
jeto surgiu quando identificamos a necessidade de uma conscientização sobre tra-
balho em equipe, preservação do meio ambiente e principalmente atingir o nosso 
público: crianças que, futuramente, serão capazes de modificar o meio em que irão 
viver. Porém, não excluindo os adultos, a geração atual, que também precisa de 
soluções. A sociedade hoje em dia não se dá conta que estão perdendo valores 
simples, mas de extrema importância para uma boa convivência, como um simples 
cumprimento, ou até uma ajuda quando precisa, por isso é necessário reaprender. 
Em questão da sustentabilidade, pensamos primeiramente em preservar o meio 
em que vivemos pois, atualmente, isso tem prioridade, sabendo-se que a popula-
ção brasileira enfrenta racionamentos de água e, logo após enchentes devastado-
ras, mostrando assim que o meio ambiente está desequilibrado por conta do mau 
uso que nós ser humanos adquirimos para o cotidiano. Nas apresentações usamos 
diversas atividades lúdicas, para a interação do nosso público como:  história mon-
tada, música como aprendizado, frases de efeito, teatro interativo, conversas sobre 
meio ambiente. Após as apresentações, obtivemos total envolvimento das crianças 
e adultos em relação da sustentabilidade e a cooperação dos mesmos para desen-
volver formas para melhorar o meio em quem vivem, como hortas; reutilização de 

água; e artesanato com pneus e transmitir um pouco de alegria para eles.

Palavras-Chave: Projeto. Sorrir. História. Teatro. Crianças.
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Precaução, Prevenção e Saúde  
Ação Social

Jéssica Vasconcelos

Orientador(a) - Ivonete Fernandes Francisco 
Prof(a). Revisor(a) - 

Etec Carlos de Campos

O projeto abordará de modo teórico prático, temas de hábitos de vida, levando-
-se em consideração promoção e prevenção e de saúde e detecção de fatores de 
risco. A distribuição de informativos sobre diversos temas na área da saúde, com 
enfoque na prevenção de doenças, pois, nos dias de hoje, os índices são altos na 
comunidade jovem, hábitos de vida saudáveis, incluindo a realização de exames de 
glicemia, pressão arterial e distribuição de preservativos. Objetivamos aproximar os 
jovens das situações de prevenção de doença que estão sendo cada vez mais consi-
deradas como um problema de saúde pública e que eles sejam disseminadores de 
informação em sua comunidade, tendo em vista que este trabalho vai de encontro 
ao trabalho realizado na comunidade escolar nos fatores de precaução, prevenção 
e recuperação da saúde. Os alunos foram divididos em 2 grupos de trabalho manhã 
e tarde como preconiza a NR 32, devido a manipulação com material perfuro cor-
tante e material infectante, o espaço a ser utilizado por aluno deverá ser de meio 
metro de distância de um aluno para outro. Resultado distribuição de 10 mil preser-
vativos, folderes e orientações aos visitantes. Esperamos que muitos alunos tenham 

o interesse em saber e disseminar informações.

Palavras-Chave: Prevenção. Controle. Preservativo. Diabetes. Hipertensão.
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Mostre Sua Cara, Mostre sua Medula, Salve uma Vida
Ação Social

Jailson Matos Lima
Agnês Marcela Timoteo Rosendo

Janaira Capistrano Alves Silva

Orientador(a) - Silvana Mota
Prof(a). Revisor(a) - Mary Alves Nunes 

Etec de Barueri

O projeto MOSTRE SUA CARA, MOSTRE SUA MEDULA, SALVE UMA VIDA! é a ação de 
conscientização coletiva,  com a utilização de redes sociais como meio para atingir 
os objetivos. O objetivo do projeto é conscientizar e informar a população sobre a 
importância da doação de médula óssea, a desmistificação quanto ao procedimen-
to de retirada da médula e o aumento do cadastro de possíveis doadores. Para tal 
ação, será criada uma página no Facebook com o nome do projeto MOSTRE SUA 
CARA, MOSTRE SUA MEDULA, SALVE UMA VIDA, explicando todos os procedimen-
tos envolvidos para a doação de médula óssea. A informação para a comunidade 
será dividida em : 1º qual o início para ser um possível doador? ( cadastro do mesmo 
- passo a passo); 2º como é o processo de cruzamento de dados entre o possível 
doador e o receptor? (Redome); 3º como é feita a retirada da médula do possível 
doador? ( passo a passo de como é feito o procedimento da retirada da médula, 
quais os efeitos físicos para o doador). A metodologia que iremos utilizar para efe-
tivar o projeto será de pesquisa bibliográfica, documental de campo. O Facebook 
é uma rede social que, ao pé da letra, é traduzido como Livro de caras, por isso a 
referência ao nome do projeto. A falta de informação de como proceder, para ser 
uma doador, é uma problemática observada, bem como poucas campanhas de in-
centivo da doação de medula óssea, nosso projeto tem como objetivo suprir parte 
desta lacuna e diminuir a fila de espera de pacientes no cadastro de registro de 

receptores de medula óssea.

Palavras-Chave: Doação. Medula óssea. Transplante. Informação. Facebook.
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Mobiliário Sustentável
Ação Social

José Luis Ferreira de Sousa
Alminda Carvalho dos Santos Moreira

Carlos Felicio

Orientador(a) - Ariana Maira B. Marcelino
Prof(a). Revisor(a) - Valéria Santos

Etec de Heliópolis

Trata-se de um projeto de mobiliário urbano - Banco com captação de água da chu-
va e carregador de celular por energia solar. Este trabalho visa atender os anseios 
da comunidade e do Conselho Gestor do CEU (Centro de Estudos Unificados) Helió-
polis no desenvolvimento de um mobiliário urbano feito para os estudantes e pelos 
estudantes. Também visa propor alternativas simples, porém arrojadas, que con-
tribuam na reflexão do uso da sustentabilidade como solução para os problemas 
ambientais que a sociedade brasileira vem enfrentando nos últimos anos. Além de 
integrar o uso da tecnologia em prol da comunidade, uma vez que o espaço possui 
o serviço de WIFI-LIVRE pela Prefeitura Municipal de São Paulo, ampliar a divulga-
ção da escola para a comunidade e estimular os nossos estudantes no envolvi-
mento de projetos científicos. Sua metodologia está embasada em duas vertentes 
de pesquisa, a primeira teórica quanto aos métodos de aplicação dos materiais e 
conceitos de desenho de ergonômico, e; a segunda, empírica, por ser um projeto 
de criação aplicando os materiais estudados bem como a realização de entrevistas 
com os colegas de estudo para atender os desejos da maioria. O resultado foi o 
desenvolvimento de um projeto simples, porém incomum, com estrutura de ferro 
solo-cimento, captação de água da chuva que é armazenada e tratada por meio de 
bomba que manterá sua oxigenação e alimentada por células fotovoltaicas, pontos 
de tomada com entrada USB também alimentados por energia solar para carregar 
celular e computadores portáteis e bancos com design que garante o conforto er-
gonômico, revestidos com aglomerados de pneus. Sua conclusão é a apresentação 
de ilustrações computadorizadas, maquete na escala 1:10 e protótipos da estrutura 

de ferro solo-cimento.

Palavras-Chave: Mobiliário. Sustentável. Solo-cimento. Energia Solar.  
Água da Chuva.
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Organização de Eventos 
Ação Social

Renata Alexandre da Silva
Higor Moro Martins

Orientador(a) - Ana Paula Ferreira Vicari
Prof(a). Revisor(a) - Ana Carolina Angeli

Etec Santa Ifigênia

O Projeto Venha Dançar Edição Especial Cabaré refere-se à organização de um even-
to de lazer e entretenimento para idosos moradores de um Residencial na cidade 
de São Paulo. O evento foi planejado e executado no segundo semestre de 2015 
pelos alunos do segundo módulo do Curso Técnico de Eventos, período noturno, da 
Etec Santa Ifigênia. O projeto teve como objetivos proporcionar momentos de lazer, 
entretenimento e socialização para os idosos moradores do Residencial, planejar e 
executar as fases de um evento externo, utilizando as técnicas e os processos da 
Gestão de Organização de Eventos, além de promover a responsabilidade do Pro-
fissional Técnico de Eventos para com a sociedade, incentivando o voluntariado por 
meio de uma ação de lazer de cunho social. O evento envolveu alunos e apoiadores, 
na organização de um Baile para os idosos, além de atrações como: show de má-
gica, música, dança, premiação para os participantes mais animados, cenário para 
fotos com pessoal caracterizado e decoração que remetia os participantes a um 
Cabaré Francês do século XVIII, temática escolhida para o evento. Para desenvolver 
o projeto, utilizou-se metodologias de pesquisas diversas, visitas técnicas ao Resi-
dencial com o intuito de compreender a real necessidade do público-alvo, técnicas 
de planejamento e gestão de eventos, captação de recursos através de parcerias 
com a iniciativa privada e o engajamento e participação dos alunos e apoiadores 
para garantir a satisfação dos participantes do evento e de seus familiares. Ao final 
do projeto, todos puderam perceber a importância das ações sociais voltadas para 
o lazer e entretenimento e a responsabilidade do Profissional Técnico de Eventos 

para que essas ações sejam bem planejadas e executadas com qualidade.

Palavras-Chave: Organização. Evento. Lazer. Entretenimento. Idosos.
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Inclusão Digital para a deficiência intelectual
Ação Social

Dalma de Oliveira Santos

Orientador(a) - Denise Lemes Fernandes Neves
Prof(a). Revisor(a) - Denise Neves

Fatec Zona Sul

A questão da inclusão digital para indivíduos com desenvolvimento cognitivo 
típico já não têm a mesma relevância de uma ou duas décadas atrás, porém, 
para os indivíduos com diversidades é fundamental e em uma sociedade em 
rede é necessário haver a possibilidade de serem incluídos no mundo digital. 
Incluído é aquele indivíduo que faz uso das tecnologias comuns ao dia a dia; 
interage e explora potencialidades oferecidas por suas interfaces. Políticas e 
seus diversos programas de democratização ao acesso as tecnologias têm 
prometido exonerar de vez a barreira que divide a humanidade entre incluí-
dos e excluídos digitais. O Caminhando Núcleo de Educação e Ação Social é 
uma instituição filantrópica que objetiva o desenvolvimento de pessoas com 
deficiência, por meio da educação e da cultura. Possui 140 jovens com várias 
deficiências intelectuais: Síndrome de Down, Síndrome do X-Frágil, Retar-
do Mental, Paralisia Cerebral, entre outras. O projeto de voluntariado entre 
o Caminhando e a Fatec da Zona Sul foi desenvolvido nos laboratórios de 
informática da instituição, uma vez por semana, e foi desenvolvido sobre a 
coordenação de uma professora mestra em informática da Fatec Zona Sul, 
uma psicopedagoga do Caminhando e dois alunos de graduação em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Zona Sul. Iniciou-se com um grupo 
de 48 alunos formando cinco turmas, com aulas de 40 minutos de duração. 
Os sujeitos envolvidos nesse projeto são jovens maiores de dezesseis anos. A 
metodologia de aprendizagem escolhida foi a teoria da aprendizagem signi-
ficativa, baseada no modelo construtivista. Com o uso de interfaces gráficas 
aplicando teorias de aprendizagem construtivistas, constatamos que mesmo 
identificando dificuldades em percepção visual (cores e formas), lateralida-
de (distinguir os lados), alfabetização e abstração, excelentes resultados no 
uso de aplicativos e no desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas 
no diagnóstico de pessoas com Comprometimento Leve e Moderado foram 

identificados.

Palavras-Chave: Inclusão. Deficiência. Aprendizagem. Cognitivo.  
Ação Social.



Informações sobre a Feira:
 Márcia R. Fumanti:  55 11 3324-3949 . marcia.fumanti@cps.sp.gov.br

feteps.cps.sp.gov.br

Centro Paula Souza - Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e responsável pelas 

Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e pelas Escolas Técnicas (Etecs) estaduais.

cps.sp.gov.br

Patrocínio

Apoio

Colaboradores

I n t e l i g ê n c i a  E d u c a c i o n a l

TM


