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 Eixo 1  
 Artes, Cultura e Design 
 

 

Projetos com temas relacionados ao Ensino Médio e 
aos cursos técnicos e tecnológicos: Arte Dramática; 
Canto; Comunicação Visual; Dança; Desenho de 
Produtos e Enxovais de Decoração; Design de 
Interiores; Design de Móveis; Fabricação de 
Instrumentos Musicais; Modelagem do Vestuário; 
Multimídia; Museologia; Paisagismo; Processos 
Fotográficos; Produção de Áudio e Vídeo; Regência e 
Produção Fonográfica. 
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AMAR - ALBERGUE MORADIA ADEQUADA A RUA 
 
 
ALUNOS 
Roberta Dos Santos Alves 
Victor Firmino Alves  
Sarah Gomes Do Nascimento 
 
ORIENTADORA 
Tarsila R. F. De O. Santiago 
 
 
Etec Itaquera II - São Paulo 
 
 
 

 AMAR - Albergue Moradia Adequada a Rua - é a proposta de um 
Design de Interiores para albergues com um olhar humanizado e 
adequado a pessoas em situação de rua, pois acreditamos que 

devemos trabalhar para o bem-estar das pessoas e assim melhorar a 
qualidade de vida de todos. O projeto pretende recriar o Design de Interiores 
de um albergue em funcionamento sob a administração da Prefeitura de São 
Paulo, procurando atender às principais solicitações dos funcionários e 
frequentadores. Muitos moradores de rua preferem não sair de onde estão 
ao se adequar às regras de tal local, por serem rígidas ou por não 
conseguirem ficar juntos aos seus companheiros e animais. Contudo, a 
dificuldade de se adequar torna mais complexa a vida em sociedade, o que 
aumenta a possibilidade de os moradores não irem para um centro de 
acolhida. Pensando nisso, tivemos a ideia de criar um projeto em que facilite 
aos seus moradores conseguir viver com seus companheiros e animais, além 
de ter um melhor preparo de funcionário contando com salas individualizadas, 
sempre pensando na melhoria de vida e higiene pessoal. Com o melhor 
aproveitamento de espaço para os animais, espaços individuais e 
compartilhados, além de alojamentos que possam acolher famílias, alinhados 
com a preocupação estética e funcional do dia a dia de um ambiente com 
grande rotatividade de pessoas. 
 
 
 
Palavras-Chaves: Albergue. Design. Interiores. Humanização. Rua. 
  

O 
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APROCHEGUE - PLATAFORMA VIRTUAL 
 
 
ALUNOS 
Gustavo Machado Bispo 
David Monteiro De Paiva 
Rafaela Ribeiro Ferreira Maia 
 
ORIENTADORA 
Thais Cardoso Araujo Galvao 
 
 
Etec Albert Einstein - São Paulo 
 
 
 

retende-se, neste projeto, abordar os aspectos teóricos e práticos do 
desenvolvimento de projetos de comunicação visual, especificamente, o 
desenvolvimento de identidade visual do Coletivo Aprochegue. O 

universo das vendas virtuais está repleto de produtos tecnológicos e 
industrializados. A partir das pesquisas desenvolvidas, foi percebido que o 
ambiente digital abriga poucos produtos feitos por artesãos e artistas que 
fazem suas criações em pequena escala ou,até mesmo, projetos únicos. 
Tendo esse cenário como ponto de partida, o projeto Aprochegue nasceu do 
desejo de aproximar o trabalho artístico artesanal a novos clientes, através 
de uma plataforma virtual coletiva, oferecendo um espaço de venda 
compartilhado entre artistas e artesãos. O presente trabalho tem como 
objetivo criar a identidade visual de um espaço compartilhado de vendas 
online para artistas e artesãos, bem como gerar uma rede de contatos para 
que possam conhecer e interagir com seu público alvo. Além da maior 
diversidade de produtos, o projeto, através da comunicação visual, visa 
oferecer uma diferente experiência de compra, em que o criador das obras 
poderá compartilhar sua história de vida, seu processo criativo e de 
fabricação, com os clientes, atribuindo novos significados ao processo 
comercialização. Dentro da perspectiva do projeto de comunicação visual 
foram desenvolvidas aplicações como tipografia, logotipo, estampas para a 
aplicação em superfícies diversas e as telas da própria plataforma digital. 
 
 
Palavras-Chaves: Design. Ecommerce. Com. Visual. Ident. Visual. Marca. 
  

P 



 

12ª Feteps | 2018 8 

 Eixo 1 - Artes, Cultura e Design 
  

ÁREA EDUCACIONAL E ARTÍSTICA DEFICIENTES VISUAIS 
 
 
ALUNOS 
Juliana Madureira Bolognese 
Rafaela Da Silva Sangalli 
VictÓria Dourado De Oliveira 
 
ORIENTADORA 
Camila Isabel Weis Destro 
 
 
 
Etec Polivalente de Americana – AMERICANA 
 
 
 

endo a deficiência visual, dentre as demais deficiências, a de maior 
representatividade no país, e por conta da ausência de estudos na área 
do design de interiores, direcionados a este grupo de pessoas, a 

pesquisa bibliográfica com caráter quanti-qualitativo, junto a estudos de 
casos e pesquisas de campo. Esta pesquisa busca identificar os aspectos 
necessários e as possíveis soluções de adaptação e elaboração de espaços, 
voltados às restrições e necessidades específicas do indivíduo portador de 
deficiência visual, promovendo sua maior qualidade de vida e segurança, 
além de fornecer recursos que favoreçam e estimulem os seus outros 
sentidos, seguindo-se também a norma ABNT NBR9050. Levando em conta 
que o tratamento precoce da perda de visão, o atendimento educacional 
adequado, bem como programas e serviços especializados, levam a uma vida 
independente e produtiva. Em apoio a uma instituição especializada na 
habilitação e reabilitação de pessoas com déficit visual, o CPC(Centro de 
Prevenção a Cegueira) de Americana, o projeto tem como foco crianças com 
deficiência visual entre 4 e 12 anos. Provando assim que o design de interior, 
atrelado ao lúdico, pode ir além do estético e cumprir uma função de auxílio 
no desenvolvimento da criança, além de ser uma ponte de comunicação entre 
o portador de deficiência visual e as sensações e experiências que o espaço 
venha a propiciar para a sua formação e alfabetização, agregando-o a 
atividades artísticas, capazes de transmitir e expressar a relação do indivíduo 
e o meio ao seu redor. 
 
 
Palavras-Chaves: Déficit Visual. Design Interior. Adaptação. Necessidades. 
Lúdico. 
 
 

S 
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: REPRESENTATIVIDADE 
FEMININA 
 
 
ALUNOS 
Sabrina Santos De Lima 
Andréa Fernanda Da Silva 
Rafael De Menezes Silva 
 
ORIENTADORA 
Lucimeire Ferrari Dotto 
 
 
 
Etec Comendador João Rays - Barra Bonita 
 
 
 

 projeto tem como metodologia a contação de histórias de contos 
clássicos e modernos, como fonte de aprendizagem dos movimentos 
literários do século XIX até a contemporaneidade, das ideologias da 

época em que foram produzidos, das questões sociais que geraram análises, 
discussões, apresentações sobre as personagens femininas de destaque na 
literatura nacional e estrangeira, como também o papel da mulher na 
literatura contemporânea, contrapondo assim, as visões de mundo 
masculinas, predominantes no século XIX e XX, e as femininas, mais 
recentemente. As primeiras contações de histórias permitiram refletir sobre 
a problemática feminina, tema que rege todo o século XIX até a construção 
de mulheres que questionam os padrões impostos pela época. Nas contações 
seguintes, estabeleceram-se análises comparativas entre personagens 
escritas por homens e outras por mulheres, sucedendo discussões com 
olhares diferentes e mais críticos acerca da sociedade patriarcal, do 
silenciamento da mulher na história da literatura, bem como seu papel nela. 
Conhecer Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e Chimamanda 
proporcionou aos alunos ampliar os conhecimentos da literatura 
contemporânea, discutir a representatividade feminina e questões de gênero. 
O resultado, sem dúvida alguma, são alunos mais críticos, sensíveis, capazes 
de entender uma outra realidade social e humana; respeitosos e tolerantes 
para situações de desigualdade de gênero. 
 
 
Palavras-Chaves: Contação. Histórias. Mulheres. Literatura. Feminina. 
 
 
 
 
 
 

O 
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CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DA JAUBRA 
 
 
ALUNOS 
Carlos Bruno De Oliveira Filho 
Cristiane Rosa Marquês 
Rodrigo Dias Fonseca 
 
ORIENTADORA 
Thaís Galvão 
 
 
 
Etec Doutora Maria Augusta Saraiva - São Paulo 
 
 
 

retende-se, com a presente pesquisa, possibilitar aos alunos em 
formação na área de Comunicação visual a trabalharem com questões 
e necessidades reais de mercado, permitindo a interlocução entre teoria 

e prática. Devido à tecnologia na contratação de serviços de transporte 
privado nas grandes cidades, nasce o Projeto Jaubra. O objetivo geral deste 
projeto é desenvolver a identidade visual da marca, produtos e serviços de 
modo prático e aplicado às demandas do mercado. Como objetivos 
específicos, o presente projeto se propõe a planejar e criar a identidade visual 
da empresa Jáubra que atua no mercado de mobilidade urbana na região da 
Brasilândia, na cidade de São Paulo; planejar e criar estratégias de 
comunicação da Jaúbra e seu serviço de mobilidade urbana por aplicativo, 
padronizando os elementos visuais da Jáubra e seu serviço de mobilidade. O 
projeto visa ainda aplicar toda identidade criada em matérias para uso 
institucional como cartão de visita, papel timbrado, folder, pastas; materiais 
de marketing como anúncios on e off-line, aplicação em plataformas digitais 
como facebook, instagram e twiter, estratégias de marketing e 
posicionamento de mercado (vindas de análises como a swot e ansof) e as 
telas para o aplicativo digital, que as pessoas usarão diretamente na chamada 
do serviço. 
 
 
Palavras-Chaves: Design. Identidade. Com. Visual. Projeto. Marca. 
 
 
 
 
 
  

P 
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DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO COM MODELAGEM 
APLICADA: 
 
 
ALUNOS 
Victória Beatriz De Abreu Machado  
Yasmin Oliveira Diletti  
Caroline Galvani Daffre 
 
ORIENTADORA 
Tania Cristina Do Ramo Silva 
 
 
 
Etec de Tiquatira - São Paulo 
 
 
 

 projeto buscou desenvolver uma modelagem plana infantil agênero 
para bebês em que se possibilitasse criar vínculos emocionais por meio 
do ato de vestir, tornando a experiência mais afável entre a criança e 

seus cuidadores. A proposta surgiu de provocações de mulheres que se 
queixavam da dificuldade de vestir a criança, além de perder as roupas muito 
rapidamente, pensando nisto, analisou-se a rotina de mulheres que 
trabalham fora, cuidam da casa e muitas vezes estudam, isto posto 
necessitam de praticidade, usabilidade, além de conforto sem perder o estilo 
na modelagem das roupas infantis. Essas são características importantes na 
escolha dos pais para produtos destinados a seus filhos. Desta forma pensou-
se na criação de um body infantil, que suprisse todas essas necessidades, 
além de facilitar a forma de vestir possui design diferenciado, proporcionando 
conforto e custo benefício. Os principais objetivos do projeto são: propiciar 
educação profissional integrada às necessidades do mercado, por meio da 
aplicação de normativas técnicas compreendidas no decorrer do curso. 
Proporcionando, assim, a integração dos discentes e docentes de maneira a 
desenvolver um projeto que conte com a participação ativa dos educandos 
na definição de estratégias de execução do projeto e por fim garantir o 
desenvolvimento criativo na resolução de problemas. Foram desenvolvidas 
três propostas criativas de painéis de moda, croquis e fichas técnicas do body 
confeccionado voltadas para o público-alvo pesquisado. A pesquisa deu-se 
por meio pesquisa qualitativa para identificar as necessidades do mercado de 
moda e o ponto de vista das mulheres que vestem crianças com idades entre 
três e 12 meses. Os resultados alcançados deste projeto foram obtidos com 
êxito. A contribuição das entrevistas semiestruturadas com mulheres e mães 
que já viveram a experiência de vestir um bebê foi essencial para responder 
os questionamentos iniciais e aprimorar eventuais dificuldades para a criação 
do body. 
  
 
Palavras-Chaves: Body Infantil. Agênero. Praticiadade. Design. 
Modelagem Plana. 

O 



 

12ª Feteps | 2018 12 

 Eixo 1 - Artes, Cultura e Design 
  

ESCRITÓRIO COWORKING DE ARQUITETURA E 
INTERIORES 
 
 
ALUNOS 
Kailla Moretti Caetano  
Yasmin Dias Vieira 
Laura Helena Miranda 
 
ORIENTADOR 
Camila Isabel Weis Destro 
 
 
 
Etec Polivalente de Americana – Americana 
 
 
 

 proposta do projeto foi elaborada com base no que os profissionais da 
área sugeriram a respeito de um espaço coworking voltado a área de 
Arquitetura e Design de Interiores, já que, na região, esse tipo de 

escritório é escasso. Em relação a essa área, a ideia se torna muito efetiva, 
pois montar um escritório voltado para arquitetos tem um custo muito 
elevado, além do mais o coworking possibilita o uso de novas tecnologias, 
como por exemplo: o homework, facilitando as tarefas do dia a dia. O trabalho 
se baseia na elaboração de um projeto completo de Design de Interiores para 
a sala comercial do prédio Business Tower, onde irá se criar uma sala de 
coworking. Com base em estudos, vimos que esse tipo de trabalho de 
coworking vem crescendo cada vez mais no Brasil e que em Americana há 
somente um espaço destinado a esse fim, portanto decidimos realizar um 
projeto de uma sala coworking no ramo de Arquitetura e Interiores, pois este 
costuma ser um ramo muito caro para a montagem de escritórios solos, 
principalmente para profissionais que acabaram de se formar, por isso esta 
área se destaca nos escritórios de coworking. Além disso, neste ramo utiliza-
se muito a criatividade e no coworking há muitas trocas de ideias sendo que, 
a relação com outros profissionais da área muitas vezes pode proporcionar 
novas soluções de outros pontos de vista que sozinhos eles não conseguiriam 
resolver. 
 
 
Palavras-Chaves: Coworking. Arquitetura. Design. Escritório. Espaço. 
 
 
 
 
 
  

A 
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JARDIM PARA BORBOLETAS E BEIJA FLORES 
 
 
ALUNOS 
André Luis De Andrade 
Samantha Cristina Gomes 
 
ORIENTADORA 
Walkíria Maria Sturem Vecchi Leis 
 
 
 
Etec Martinho Di Ciero – Itu 
 
 
 

 elaboração de projetos paisagísticos segue movimentos adaptados aos 
seguimentos modernos na busca da paisagem natural, há tempos 
descaracterizada pelas atividades antrópicas. A perda da biodiversidade 

é notória, pois, as borboletas e os beija-flores são espécies que não estão tão 
presentes no cotidiano, tanto em diversidade de espécies como em número 
de indivíduos. Esse projeto leva em consideração a importância das 
borboletas e beija-flores na polinização das espécies e consequentemente na 
biodiversidade. Esse trabalho tem como objetivo a revitalização de uma área 
através de um projeto paisagístico que atraia borboletas e beija-flores, além 
de ser um local de utilidade e interação de alunos, professores e funcionários 
da ETEC Martinho Di Ciero. Depois de uma análise minuciosa do local quanto 
ao solo, clima,localização, incidência solar, vento, plantas existentes, foi 
detectado que o solo é arenoso e que o mesmo recebe de 4 a 6 horas de sol 
diárias, caracterizando-se área de meia sombra. Para concepção do projeto 
foram escolhidas linhas retas e curvas, cores complementares e texturas 
variadas que fazem contraste com os elementos arquitetônicos, mobiliários e 
decorativos escolhidos e a plantas foram selecionadas com base em pesquisa 
bibliográfica que atraíssem as borboletas e os beija-flores. Esse projeto foi 
implantado em frente ao Museu da ETEC. Houve percalços durante a 
execução, pois entende-se que entre a concepção e a execução de um jardim 
há um longo caminho de pesquisas e planejamento. Todos os detalhes foram 
pensados para que o jardim perdure por anos, tornando-se um cartão de 
visitas aos estudantes, funcionários e visitantes que acessam a Escola 
diariamente. 
 
 
Palavras-Chaves: Borboletas. Beija-flores. Biodiversidade. Paisagismo. 
Estética. 
 
 
 
 
  

A 
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LUMMI - ANIMAÇÃO EM STOP MOTION 
 
 
ALUNOS 
Bárbara Ana Cruz Candido  
Haissa Lippi Januário 
Heloisa Cristina Bastos 
 
ORIENTADORA  
Thais Cardoso Araujo Galvao 
 
 
 
Etec Albert Einstein - São Paulo 
 
 
 

egundo o site do Sebrae, a economia criativa vem crescendo e tomando 
forma no Brasil. Um dos serviços que mais vem se destacando é o 
mercado de animação. De acordo com a ABCA (Associação Brasileira de 

Animação), de 2010 a 2014, foram produzidas 72% mais animações que na 
década anterior. Tal movimento é influenciado pela facilidade de acesso a 
equipamentos e tecnologia para a produção; outro ponto importante que 
corrobora com este processo são as iniciativas das organizações 
governamentais, por meio de programas de fomento. O Brasil é reconhecido 
internacionalmente, por dois anos consecutivos, quanto aos longas, os 
brasileiros venceram o prêmio Cristal do Festival Annecy, o festival de 
animação mais importante do mundo. A geração nascida nos anos 2000, 
praticamente, teve toda a sua infância ilustrada por muitas animações de 
estúdios criativos como a Disney e a Pixar. Recentemente, estúdios nacionais 
como o Belli Studio (criador do desenho de animação Peixonauta e O Show 
da Luna), vêm fomentando o desejo de trabalhar nessas áreas. Pretende-se, 
neste projeto, abordar os aspectos teóricos e práticos do desenvolvimento de 
projetos de comunicação visual, especificamente, no que tange ao concept 
art de personagens e ambientes. Portanto, o trabalho de conclusão do curso 
de Comunicação Visual surge como uma importante oportunidade de 
experimentar o processo criativo e suas técnicas, uma vez que os 
componentes curriculares do curso possibilitam, também, uma experiência 
básica nessa área. 
 
 
Palavras-Chaves: Design. Identidade. Animação. Stop Motion. Projeto. 
 
 
 
 
 
  

S 
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MIUP - MODA INCLUSIVA PARA IDOSOS 
 
 
ALUNOS 
Gabrielle Fernanda De Souza 
Bianca Dos Santos Pecegueiro 
Andressa De Lima Silva 
 
ORIENTADORA 
Simone Cuneguntes 
 
 
 
Etec de Ribeirão Pires - Ribeirão Pires 
 
 
 

studos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
salientam que até 2060, em consequência do rápido envelhecimento da 
população e a redução da taxa de natalidade, um quarto da população 

brasileira será constituída por pessoas com mais de sessenta e cinco anos. O 
mercado voltado ao consumidor tem o seu crescimento em ênfase, 
entretanto, há muito que ser feito para que haja uma verdadeira 
representatividade do público. A mídia exerce influência na sociedade e é 
responsável por parte da invisibilidade a que a terceira idade está exposta. O 
público tem em si diversas características físicas e ideológicas, que o faz ser 
dividido em categorias que possibilitam entender as suas necessidades. 
Todavia, os dados referentes às várias segmentações não são aplicados, uma 
vez que para o mercado é mais fácil ignorar a heterogeneidade presente no 
grupo. A Moda Inclusiva para Idosos (MIUp!) aspira integrar o público idoso 
por intermédio da moda, integrado a ações sociais que promovam a interação 
entre o público da terceira idade, tais como encontros, eventos e palestras, 
unindo pessoas com interesses em comum. O objetivo da marca é o 
empoderamento do público-alvo, tendo a moda como aspecto de auxílio à 
apresentação e à autoexpressão do indivíduo; propagando os ideais do 
projeto através dos meios de comunicação e do contato direto. Como parte 
da proposta de redefinição dos conceitos e da imagem que está associada 
aos idosos, a marca desenvolveu símbolos com o intuito de 
representatividade e campanhas de apoio à autoaceitação e à reafirmação do 
sujeito. 
 
 
Palavras-Chaves: Moda. Terceira Idade . InclusÃo. Empoderamento. 
Idoso. 
 
 
  

E 
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TELAS URBANAS 
 
 
ALUNOS 
Thiago Da Silva Oliveira 
Arison Pereira Da Costa 
 
ORIENTADORA 
Eloiza Silva Guimarães Lira 
 
 
 
Etec Prefeito Braz Paschoalin – Jandira 
 
 
 

 Grafite conquistou adeptos no Brasil na década de 1990 e até os dias 
de hoje questiona e transforma a vida cotidiana através da arte. 
Apesar da curiosidade e do interesse em arte urbana ter crescido muito 

em São Paulo, pouco se vê desta vitalidade e representatividade multicolorida 
pelos muros das periferias em forma de galerias a céu aberto, murais e 
intervenções como O Beco do Batman, O Muro do Cambuci ou ainda Os 
Viadutos Tutóia e Jaceguai na Avenida 23 de Maio, na cidade de São Paulo. 
Para Barbosa (2012), a arte amplia no indivíduo a visão de mundo em que 
está inserido, resgata sua identidade e autoestima, aguça os sentidos, que 
muitas outras linguagens seriam incapazes de transmitir significados. 
Corroborando com esta afirmação, o projeto objetiva valorizar e promover o 
grafite e a geração de valor que ele traz para a região; investigar a 
autoestima dos moradores de Jandira com relação à beleza atribuída por eles 
em seus bairros e em suas casas e se esses moradores percebem o grafite 
como um agregador de valor para o imóvel; atrair o interesse dos moradores 
de Jandira para o tema e divulgar o nome da instituição de ensino na região. 
A metodologia adotada incluiu questionário, entrevistas e visitas às 
intervenções artísticas. Constatou-se que intervenções artísticas como as que 
ocorreram no Beco do Batman, em São Paulo, e em Wynwood, em Miami, 
melhoram a economia local por aumentar os visitantes, além de atrair o olhar 
do poder público, o que traz melhoria na qualidade de vida dos moradores, 
além de aumentar a autoestima por esteticamente ficar agradável. 
 
 
Palavras-Chaves: Grafite. Arte Urbana. Intervenção. Autoestima. Periferia. 
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TÔ DENTRO!!! 
 
 
 
ALUNOS 
Lucas Viana Gregório 
Thomas Silva De Farias 
Millena Gomes Da Costa 
 
 
 
ORIENTADOR 
Marcos Vinicius Mota 
 
 
 
Etec Abdias do Nascimento - São Paulo 
 
 
 

 que impulsionou o projeto “Tô Dentro!” foi a necessidade de auxiliar 
os alunos das escolas públicas que almejam ingressar nas Escolas 
Técnicas Estaduais de São Paulo por meio do vestibulinho. Ademais, 

apoiar os estudantes já inseridos nas Etecs, disponibilizando, em ambos os 
casos, conteúdos selecionados, como videoaulas e questões em uma 
plataforma online. Tem-se como foco orientar estudantes que anseiam 
ingressar nas Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo, por meio de um curso 
online preparatório para o vestibulinho, e apoiar os estudantes inseridos nas 
Etecs, por intermédio de um reforço escolar online. Primeiramente, foi 
realizado uma pesquisa com alunos de escolas públicas e Escolas Técnicas 
Estaduais de São Paulo da região próxima da Etec Abdias do Nascimento 
sobre o projeto, visando sua aceitação e sugestões do público alvo, os 
estudantes. Com a coleta dos resultados, o projeto entra na fase de 
desenvolvimento como uma plataforma online. A plataforma será 
desenvolvida por meio de softwares para a construção de sites. O conteúdo 
da plataforma será providenciado por meio de parcerias com professores e 
canais de ensino do YouTube, como videoaulas, exercícios e simulados dos 
vestibulinhos dos anos anteriores, no caso dos alunos de escolas públicas. 
Além disso, será disponibilizado aos estudantes de escolas públicas 
informações sobre o vestibulinho, inscrições e datas importantes para a 
realização da prova. Com o projeto “Tô Dentro!” temos a expectativa de 
aumentar o número de estudantes de escolas públicas aprovados no 
vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo. Da mesma forma 
aumentar o desempenho acadêmico dos alunos que estudam nas Etecs. 
 
 
 
Palavras-Chaves: Vestibulinho. Cursinho. Etec. Provas. Ensino Técnico. 
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Projetos sobre administração, agronegócios, 
contabilidade, logística, secretariado, ecologia, 
álgebra, matemática analítica, matemática aplicada, 
geometria, probabilidade e estatística, economia, 
política, serviço social, economia doméstica, 
desenvolvimento de produtos e processos, 
transportes, cooperativismo e associativismo, 
comércio, secretariado, gestão pública, jogos de 
empresa entre outros. 
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A MATRIZ CURRICULAR REGULAR DA POLÍTICA 
BRASILEIRA 
 
 
 
ALUNOS 
Reinaldo Diniz De Oliveira Junior 
Jessica Bispo Dos Santos 
Luis Paulo Manis 
 
ORIENTADOR 
Alex Donati Telles De Souza 
 
 
 
Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa - Piracicaba 
 
 
 

onsiderando que os jovens estudantes adquirem maior conhecimento e 
conscientização sobre o sistema político nacional, será elaborado um 
projeto de lei em âmbito municipal, além de uma cartilha e materiais 

gráficos que esclareçam, de forma prática, clara e concisa os pontos positivos 
da inclusão dos assuntos relacionados ao sistema da política brasileira. Há 
décadas, a discussão sobre o papel da política brasileira paira em uma 
sociedade que apresenta profundas desigualdades econômicas e sociais, com 
baixo nível de desenvolvimento econômico, herdeira de uma cultura política 
adversa e com um quadro institucional em processo constante de 
consolidação. A ligação entre o Estado e a sociedade é resultado do 
desenvolvimento da sua própria história, que se organiza para assegurar o 
bem-estar e possibilitar uma vida digna. Oferecer educação sobre política 
para a comunidade escolar pode oportunizar a reflexão crítica do sistema 
político, dando aos indivíduos melhores condições de exercer a cidadania. 
Trata-se de envolver as escolas nesse contexto, pois podem criar iniciativas, 
junto com os estudantes, para o conhecimento das práticas, valorizando a 
sua participação. É importante destacar no contexto, que o conhecimento 
sobre a política pública nacional, deve ser tratado desde o nível médio da 
rede pública de ensino, para que os estudantes tenham ciência e 
entendimento do sistema político nacional, frente aos entraves existentes no 
cotidiano desse setor, havendo dessa forma mais esclarecimentos, afinal, é 
a partir dessa faixa etária que esses indivíduos obtêm o direito de escolher 
seus representantes nas esferas municipal, estadual e federal. Faz-se, 
portanto, necessário que eles entendam o papel da política como sendo o 
movimento democrático da cidadania. 
 
 
Palavras-Chaves: Política. Educação. Escola. Sociedade. Cidadania. 
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A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL EM CHALÉS 
 
 
ALUNOS 
Maria Vitória Gouveia De Oliveira 
Sabrina Aparecida Da Costa 
Helen Dorizotto Luni 
 
ORIENTADOR 
Leandro Rodrigues Da Silva 
 
 
 
Etec Lauro Gomes - São Bernardo do Campo 
 
 
 

 desenvolvimento de uma organização está diretamente relacionado 
com suas estratégias e meios de alcançar os objetivos mercadológicos. 
A responsabilidade ambiental e social se enquadra nas estratégias de 

marketing que podem ser adotadas por empresas, uma vez que o marketing 
visa a reconhecer as necessidades dos clientes e propor métodos para 
atendê-los. Este estudo tem como objetivo, identificar a percepção dos 
clientes, em relação à responsabilidade ambiental que é aplicada como 
estratégia de marketing, por uma empresa que fornece serviços de 
hospedagem, através de um conjunto de Chalés, com infraestrutura verde, 
localizada na cidade de Bertioga. Para alcançar esse objetivo foi desenvolvido 
um estudo de caso na empresa, através de entrevista com o proprietário e 
análise da área, com o intuito de identificar a aplicação da Gestão Ambiental 
e estratégias de marketing correlacionadas. Através de questionário online, 
aplicados aos clientes com a finalidade de reconhecer o perfil destes e quais 
suas percepções sobre a Responsabilidade Ambiental adotada pela empresa. 
O estudo visa a divulgar a importância da Gestão Ambiental e os meios de 
utilizá-la como estratégia de propagação; a visão do cliente que contrata um 
serviço ecologicamente correto e o quanto este considera tais ações como um 
diferencial; a preservação do meio ambiente através da biodiversidade; os 
impactos negativos que a propaganda falsa pode causar; além da 
conscientização quanto à postura do consumidor consciente. 
 
 
Palavras-Chaves: Responsabilidade. Ambiental. Percepção. Marketing. 
Chalés. 
 
 
  

O 



 

12ª Feteps | 2018 21 

 Eixo 2 – Gestão e Ciências Econômicas 
  

ANÁLISE E PROPOSTA DE AGENDAMENTO ONLINE SUS - 
SIS 
 
 
ALUNOS 
Beatriz Santos Rosa 
Eliza Lopes Da Silva 
Adriele Letícia Fontes 
 
ORIENTADORA 
Juliana Godoy De Sá 
 
 
 
Etec de Hortolândia – Hortolândia 
 
 
 

 sistema de saúde, em Hortolândia, ainda não é das melhores, 
continua precária para a quantidade de cidadãos que na mesma reside. 
Os cidadãos relatam que as estruturas dos postos de saúde e das UPAS 

não são adequadas, desde o primeiro atendimento até a falta de manutenção 
geral. Dito isso, podemos ver que os desafios e problemas são muitos, 
cabendo ao Governo e à sociedade a atenção para estratégias de solução de 
problemas diversos. Com isso, esse projeto tem como objetivo geral, 
melhorar os atendimentos dos postos de saúdes da seguinte forma: Diminuir 
o tempo de espera para procedimentos e consultas; Melhorar a qualidade de 
vida da população; Maior aproveitamento dos recursos médicos; Menor fluxo 
de pessoas nas UBS; Descoberta de doenças ainda no início para assim ter 
melhores resultados nos tratamentos. Utilizando uma ferramenta web 
gratuita, nomeada Wix, foi desenvolvido um site para que os usuários do 
sistema único de saúde possam agendar suas consultas de forma online e 
prática. O site possui, ainda, um mecanismo automático, de modo que todo 
agendamento que é feito será enviado automaticamente para o e-mail do 
cadastro. O desenvolvimento deste projeto não ajudará apenas os usuários, 
mas também fornecerá um ambiente mais agradável aos funcionários, pois 
diminuirá o fluxo de pessoas nas UBS e automatizará atividades contínuas. 
Acredita-se que o site possa minimizar o tempo de espera para 
procedimentos e consultas, deste modo melhorando a qualidade de vida da 
população, uma vez que esta poderá fazer o agendamento no conforto do seu 
lar. 
 
 
Palavras-Chaves: Saúde. Upas. Hortolândia. Wix. Agendamento. 
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ÁREA DE CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL 
 
 
ALUNOS 
Marina Vacari Munari Sampaio  
Naila Thaise Da Paz Barros 
Milena Martins Mantoani 
 
ORIENTADOR 
Luís Senju 
 
 
 
Etec Antonio de Pádua Cardoso – Batatais 
 
 
 

riar uma área de convivência sustentável com sobras de materiais das 
industrias e descartes das escolas promovendo uma educação 
sustentável e um desafio escolar. O espaço sustentável servirá para 

que os alunos possam interagir entre si nos seus intervalos de lanche e 
almoço a fim de evitar o uso de aplicativos eletrônicos e promover uma ação 
de conviver com a natureza. Os alunos iniciaram o projeto através de 
pesquisas bibliográficas e buscando na internet práticas sustentáveis, o 
estudo trouxe vários cases interessantes, mas nenhum deles tinha como por 
objetivo esta interação ao meio ambiente. Os bancos e mesas serão 
produzidos com palletes, e madeiras descartadas, os vasos para decoração, 
serão produzidos com latas de tintas descartadas e garrafas pet, a coleta 
destes materiais será realizada somente nas empresas situadas próximas a 
ETEC Antonio de Padua, visando uma futura parceria e a necessidade de 
integrar o ambiente escolar com o mercado de trabalho, principalmente 
visando os alunos que não tinham um espaço verde para interação, esta área 
proporcionara a todos uma ótima socialização. A interação sustentável social 
entre a comunidade escolar foi bem efetiva, visto que os professores e 
colaboradores também fizeram parte deste projeto, e opinaram de forma 
efetiva colaborando com ideias, mão-de-obra e até verbas específicas para o 
projeto. 
 
 
Palavras-Chaves: Sustentável. Convivência. Espaço. Integração. Parceria. 
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 Eixo 2 – Gestão e Ciências Econômicas 
  

CAIXA MONTÁVEL PARA TRANSPORTE 
 
 
ALUNOS 
Paulo Rogério Aguilar Júnior 
Geici Helen Da Silva Cruz 
 
ORIENTADORA  
Larissa Chadi E Silva 
 
 
 
Etec Antônio Devisate – Marília 
 
 
 

os dias atuais o transporte rodoviário é cada vez mais utilizado, 
representando 60% das mercadorias escoadas no país. Um dos fatores 
mais relevantes de despesas e custos elevados são as condições das 

estradas, custos logísticos e equipamentos inadequados. Pensando nas 
avarias ocasionadas no escoamento de produtos alimentícios, como biscoitos, 
chocolates entre outros, foi elaborada a proposta de uma caixa que possa 
otimizar o deslocamento desses produtos, protegendo e acondicionando-os 
de forma a não amassar, não rasurar ou não molhar. Outro objetivo dessa 
embalagem é a otimização de espaço dos veículos, gerando bom 
acondicionamento e zero avarias, sem contar a redução de tempo no 
carregamento e descarregamento. Para que a logística possa gerar o retorno 
esperado, dentro desse processo, deve contar com parcerias com clientes e 
fornecedores, pois a ideia principal é com foco na logística reversa, em que 
as caixas são retornáveis. Ao chegar ao cliente estarão cheias com os devidos 
produtos, evitando assim em certos casos as embalagens secundárias ou 
terciárias e, ao fim do processo, ela é desmontável. Outro fator de suma 
importância é a facilidade na higienização, pois a embalagem possui uma 
manta laminável, protegendo os produtos do calor e de bactérias, além da 
facilidade de higienização, podendo ser utilizado álcool isopropílico. Os 
métodos de pesquisa foram a pesquisa de campo e pesquisas bibliográficas, 
por meio das quais se pôde observar a necessidade de transportadoras e 
empresas alimentícias. Espera-se, portanto, que se zerem as avarias e 
descontentamento dos clientes envolvidos no processo logístico. 
 
 
Palavras-Chaves: Logística. Embalagens. Avarias. Redução Tempo. 
Otimizar Carga. 
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CLIMA ORGANIZACIONAL COMO PRÁTICA ASSERTIVA 
 
 
ALUNOS 
Vanessa Barbosa Linhares 
Caroline Da Silva 
 
ORIENTADORA 
Daisy Christina Yamada Martinelli 
 
 
 
Etec Prefeito Alberto Feres – Araras 
 
 
 

 clima organizacional é um fator de que muito se fala nas organizações, 
especialmente, em um contexto de mudanças rápidas, estratégias 
para reter talentos, melhorar o ambiente de trabalho e potencializar a 

gestão do conhecimento. Porém, essas estratégias de melhorias ainda estão 
mais no discurso do que na ação. Existem empresas tão focadas na 
lucratividade, que se esquecem de que para obter bons resultados é preciso 
ter colaboradores treinados, motivados, informados, vivendo em um 
ambiente harmônico e com uma comunicação bem desenvolvida. Este estudo 
surge da necessidade de melhorar as relações de trabalho e seus impactos 
no ambiente corporativo. O objetivo é identificar a percepção dos funcionários 
quanto aos fatores que impactam o clima organizacional e analisar e propor 
sugestões de melhorias ao ambiente. A metodologia é uma pesquisa de 
campo em uma clínica odontológica situada há 20 anos em Araras/SP. 
Utilizando pesquisa bibliográfica, quantitativa e qualitativa, para analisar os 
referenciais teóricos e a prática organizacional. Foram feitos questionários e, 
após tabulação e análise dos dados, foi apresentado ao gestor e funcionários 
da empresa o resultado que apontou que existem falhas de comunicação 
entre líder e colaborador. O gestor esteve aberto a mudanças e se dispôs a 
aplicar as sugestões propostas. Para acompanhar se as intenções viraram 
práticas, foi feita uma visita na empresa um mês depois e constatadas 
mudanças significativas no layout, processos de trabalho, aquisição de 
software de gestão e estratégias de maior comunicação. O reconhecimento 
da importância do clima organizacional deu à empresa a chance de melhorias, 
funcionários inspirados verdadeiramente pela liderança e ambiente 
certamente contribuem, cada vez mais, para a qualidade do serviço. Assim, 
o próximo projeto poderá ser um estudo para verificar o quanto essas ações 
impactam na qualidade do serviço. 
 
Palavras-Chaves: Clima. Organização. Comunicação. Liderança. 
Motivação. 
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CONTABILIDADE DA COOPERATIVA AMBIENTAL  
 
 
ALUNOS 
Antonio Ayrton Dos Santos Lemos 
Michael Pereira Da Silva  
Cesar Augusto De Andrade Souza 
 
ORIENTADOR 
Isaias Antônio Oliveira 
 
 
 
Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Anhanguera - Santana de 
Parnaíba 
 
 
 

ste trabalho tem o intuito de demonstrar a contabilidade na cooperativa 
ambiental, justificando sua importância neste ramo. Nesse contexto em 
geral, será conceituada cada área, desde a abertura às obrigações 

necessárias para o crescimento de uma cooperativa. Nesse sentido, este 
trabalho buscou explicar a relevância da contabilidade na cooperativa, com a 
finalidade de orientar com praticidade, por meio de entrevistas e visitas a 
contabilidade da própria. O ser humano é um ser pensante, vive em constante 
evolução, crescimento e desenvolvimento. Tendo adquirido em seus hábitos 
a necessidade de consumir e descartar. Porém será que o modo com que os 
resíduos têm sido descartados é a maneira correta para a preservação do 
meio ambiente? Pensando nessa situação nasce a necessidade de relocar esse 
lixo industrial, para isso foram criadas as cooperativas ambientais com o 
intuito de coletar, separar, reciclar e distribuir. No decorrer dos anos houve 
um elevado crescimento desse tipo de empresa, vislumbrando um ambiente 
social saudável. Engana-se quem pensa que essas cooperativas não precisam 
lidar com o fator financeiro, gerado diariamente como em qualquer outro 
fluxo administrativo. É necessário que toda movimentação financeira desse 
tipo de empresa seja contabilizada, visando satisfazer o núcleo empresarial, 
não se esquecendo de se manter atento às modernizações das legislações. 
Queremos evidenciar que a contabilidade gerada nas cooperativas, no geral, 
não se diferencia muito das demais empresas, porém possui suas 
peculiaridades, que necessitam de certa análise. Portanto escolhemos esse 
tema tendo o total conhecimento de sua atualidade e importância vital para 
o futuro do planeta, porque por trás de todo esse movimento ambiental existe 
um setor financeiro, analisando todo um patrimônio líquido. 
 
 
 
Palavras-Chaves: Ambiente Escola. Resíduos Sólidos. Coleta Seletiva. 
Reciclagem. Cooperativa. 
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CONTABILIDADE NO TERCEIRO SETOR 
 
 
ALUNOS 
Ana Paula Cazoni Silva 
Daniela Aparecida Soranz Gentil 
Ismael Caires Gondim 
 
ORIENTADOR  
Isaias Antônio Oliveira 
 
 
 
Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Anhanguera - Santana de 
Parnaíba 
 
 
 

 presente trabalho visa esclarecer o que é o terceiro setor e a sua 
importância. Para entender melhor o segmento precisamos conhecer 
os demais, começando pelos órgãos governamentais, passando pelas 

empresas privadas até chegar ao terceiro setor, que são organizações não-
governamentais sem finalidade de lucro, tendo como objetivo inserção social, 
cultural, recreativa, religiosa, artística etc. Nesse sentido, o trabalho 
conceituou a Contabilidade no Terceiro Setor, através de livros digitais, 
entrevistas com contadores e funcionários, que trabalham nessas 
instituições, onde se verificou a importância do terceiro setor na sociedade e 
como a contabilidade é feita. Com o grande crescimento da população 
brasileira, surgiram mais problemas sociais dificultando ainda mais a vida dos 
cidadãos. Devido a essa problemática foram surgindo, muitas vezes para 
“tapar os buracos” das deficiências governamentais, as entidades sem fins 
lucrativos, popularmente conhecida como ONGS, algumas delas sem as 
devidas regulamentações e não credenciadas. O presente trabalho tem por 
objetivo, apresentar os procedimentos para a criação de uma ONG, desde a 
sua iniciação até a certificação nos órgãos competentes. Procurou-se 
demonstrar os métodos e sua complexidade, porém com o passo a passo, 
iniciando desde a história da contabilidade, conceituando terceiro setor, bem 
como elencando a documentação necessária para se abrir uma entidade, 
permitindo ao leitor interessado no tema um nível razoável de entendimento, 
possibilitando que ele possa até montar sua própria entidade.Através de 
pesquisa de campo, o trabalho permitirá ao leitor a facilitação para o 
conhecimento da documentação necessária para a captação de recursos 
governamentais, empresariais e doadores pessoa física. 
 
 
Palavras-Chaves: Contabilidade. Terceiro Setor. Organização. Ong. 
Entidade. 
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COTAS RACIAIS E SOCIAIS EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
 

 
ALUNOS 
Silvia Adriana Beltrame 
Monica Dos Santos Conti 
 
ORIENTADOR 
Tiago Vinicius De Oliveira Peron 
 
 
 
Etec de Ilha Solteira - Ilha Solteira – SP 
 
 
 

 propósito deste trabalho é o de elucidar o conhecimento acerca da 
política de cotas raciais e sociais nas universidades públicas, bem 
como sua aceitação, visto tal assunto ser controverso, com muitas 

dúvidas, causando uma série de discussões. Partir-se-á do histórico e dos 
aspectos sociais, seguindo assim para a conceituação geral e específica de 
cada tipo de cota objeto desse estudo. A Constituição Federal, lei máxima do 
país, será utilizada, bem como a legislação específica do assunto, dando o 
respaldo necessário, a fim de não apenas apontar questões sociais, mas 
principalmente expor tal tema sob a ótica jurídica. Utilizou-se de pesquisa 
bibliográfica e pesquisa via internet através do Google Forms. A pesquisa 
bibliográfica foi realizada por meio de livros, Internet, artigos em revistas e 
demais bibliografias, comparando autores diferentes num âmbito geral. Após 
pesquisas e opiniões via questionário on-line, com público diversificado, 
obteve-se os resultados embasando o pensamento que se concebia 
inicialmente, ou seja, a concordância com o sistema de cotas e a não 
aceitação no critério da sua distribuição, diante da desproporcionalidade entre 
o percentual de vagas ofertadas aos cotistas e aos não cotistas. Foram 
realizados apontamentos sobre as deficiências no sistema educacional, 
partindo da ideia de que esse tipo de vulnerabilidade deve ser resolvido antes 
de chegar no ingresso às Universidades Públicas, visto, na verdade, carecer 
de investimento na base da educação. Ainda, foi abordado como poderia ser 
realizada a repartição das cotas de uma maneira mais razoável. 

 

Palavras-Chaves: Cotas. Legislação. Isonomia. Universidade. Educação. 
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DIREITO À MORADIA E A POLÍTICA DE HABITAÇÃO EM SÃO 
 

 

ALUNOS 
Rosângela De Oliveira 
Gabriela Silva Damacena 
José Silvio Damacena 
 
ORIENTADORA 
Flávia Maria Ré 
 
 
 
Etec Cepam - SAO PAULO 
 
 
 

o início do século XX, devido à rápida industrialização, as cidades 
atraíram grande parte da população, porém inexistiam políticas 
habitacionais que impedissem a formação de áreas urbanas irregulares 

e ilegais. As áreas ocupadas ilegalmente são expressões diretas da ausência 
de políticas de habitação social. As políticas habitacionais propostas foram, 
em sua maioria, ineficazes devido a diversos fatores políticos, sociais, 
econômicos e culturais. O resultado desse processo é que, atualmente, mais 
de 82% da população brasileira é urbana. O surgimento de políticas 
habitacionais, realmente preocupadas em solucionar o alarmante problema, 
é recente, tendo sido implementadas na Constituição Federal de 1988 e 
regulamentadas pelo Estatuto da Cidade (2001), que regula o uso da 
propriedade urbana em prol do interesse coletivo e do equilíbrio ambiental, 
sendo um instrumento inovador na política habitacional e importante 
ferramenta de regularização fundiária. Propõe-se, neste trabalho, discutir 
esse percurso histórico e as conquistas atuais, ainda em curso no país. O 
objetivo geral do presente trabalho é analisar o processo habitacional no 
Brasil, com ênfase no Município de São Paulo, procurando conhecer melhor 
essa problemática por meio do estudo das leis instituídas no Brasil, desde o 
período monárquico, a Lei de Terras, até os dias atuais, analisando a 
Constituição Federal de 1988, o Estatuto das Cidades de 2001 e o Plano 
Diretor do Município da Cidade de São Paulo. Paralelamente, refizemos o 
percurso habitacional de Carolina Maria de Jesus, em sua obra Quarto de 
Despejo, como forma de ilustrar o problema habitacional da cidade de São 
Paulo. Concluímos o trabalho descrevendo algumas políticas públicas 
direcionadas ao desenvolvimento de projeto para moradias sustentáveis. 
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ELABORACAO DE UM PROTOTIPO DE SOFTWARE MRP 
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Etec Professora Luzia Maria Machado – ARUJÁ 
 
 
 

 presente projeto visa à prototipação de um sistema MRP - Material 
Requirement Planning (trad. Planeamento das necessidades de 
materiais) baseado em planilha eletrônica, propondo a gestão da 

manufatura e incluindo em sua gama de funcionalidades, gestão, estoques e 
inventários, monitorando entrada, processamento e saída de materiais, de 
forma automatizada. Apoiado por um aplicativo de terceiro para a gestão de 
inventários (ScanPet - de distribuição livre, compatível com Android), é 
possível realizar a catalogação de produtos integrando sua base de dados ao 
protótipo do MRP. O protótipo também permite a leitura de dados, por meio 
de leitor ótico, compatível com os principais padrões do mercado, tal como o 
EAN-13. O referido protótipo foi organizado em quatro principais módulos: 
Consultas, Registros, Ferramentas Gerenciais e Financeiro. O sistema é 
completamente parametrizável, possibilitando qualquer adequação, de 
acordo com a necessidade de cada organização, sendo assim, utilizável em 
qualquer segmento empresarial. Durante a elaboração do referido projeto, 
desde a etapa de implementação das funcionalidades à fase de testes e 
apresentação, proporcionou aprofundar os estudos da relação da Tecnologia 
da Informação Aplicada à Logística e permitiu aprofundar teoria e prática 
aprendidas no curso, em prol da melhoria nos processos de gestão com 
ênfase nas MPEs (Micro e pequenas empresas). 
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ELABORACAO DE UM PROTOTIPO DE SOFTWARE MRP 
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 presente projeto visa à prototipação de um sistema MRP - Material 
Requirement Planning (trad. Planeamento das necessidades de 
materiais) baseado em planilha eletrônica, propondo a gestão da 

manufatura e incluindo em sua gama de funcionalidades, gestão, estoques e 
inventários, monitorando entrada, processamento e saída de materiais, de 
forma automatizada. Apoiado por um aplicativo de terceiro para a gestão de 
inventários (ScanPet - de distribuição livre, compatível com Android), é 
possível realizar a catalogação de produtos integrando sua base de dados ao 
protótipo do MRP. O protótipo também permite a leitura de dados, por meio 
de leitor ótico, compatível com os principais padrões do mercado, tal como o 
EAN-13. O referido protótipo foi organizado em quatro principais módulos: 
Consultas, Registros, Ferramentas Gerenciais e Financeiro. O sistema é 
completamente parametrizável, possibilitando qualquer adequação, de 
acordo com a necessidade de cada organização, sendo assim, utilizável em 
qualquer segmento empresarial. Durante a elaboração do referido projeto, 
desde a etapa de implementação das funcionalidades à fase de testes e 
apresentação, proporcionou aprofundar os estudos da relação da Tecnologia 
da Informação Aplicada à Logística e permitiu aprofundar teoria e prática 
aprendidas no curso, em prol da melhoria nos processos de gestão com 
ênfase nas MPEs (Micro e pequenas empresas). 
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EMPREENDEDORISMO VIRTUAL: BLOG DONA CHARMOSA 
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 tecnologia e a internet estão, cada vez mais, ganhando espaço no 
cotidiano das pessoas, estando presente em grande parte dos afazeres 
diários, seja para se comunicar com quem está distante, ou mesmo no 

acesso às informações de interesse em geral. Além do mais, observa-se o 
surgimento de profissões e formas de empreendedorismo ligados a essa nova 
realidade e diante disso, na perspectiva empreendedora da internet, observa-
se que a rede tem aberto espaço para novas profissões, destacando-se nesse 
contexto, por exemplo, os empreendedores youtubers, blogueiros, gamers 
etc. Levando-se em consideração esses aspectos, este projeto visa abordar a 
internet como canal para o crescimento do empreendedorismo virtual, assim 
como as profissões de youtubers e blogueiros como influenciadores no 
comportamento de seguidores. Para tanto tem-se por objetivo propor um 
modelo de negócio com foco no empreendedorismo virtual, utilizando-se as 
redes sociais blog e youtube e, de forma específica, identificar as 
necessidades informacionais de internautas com foco no bem-estar e nas 
tendências da moda; elaborar uma ferramenta que permita essa interação 
com potenciais seguidores e ao mesmo tempo gerar renda. Como 
metodologia de trabalho, realizou-se, a princípio, a pesquisa bibliográfica, em 
que se buscou compreender as temáticas de empreendedorismo e 
empreendedorismo digital. Posteriormente, foram pesquisados e 
selecionados os principais canais de youtube e blogs brasileiros, a fim de se 
compreender quais os principais aspectos de atuação e de gerenciamento. 
Para a atividade prática, tomou-se como ambiente de pesquisa, o blog Dona 
Charmosa do qual, por meio da análise de demanda de serviços, planejou-se 
os principais serviços demandados por faixa etária, entre 14 aos 18 anos, que 
utilizam as redes sociais, o que auxiliou na modelagem do Canvas. Para 
acompanhamento da proposta, foram publicados o blog e o canal no youtube 
para alcance dos objetivos propostos. 
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 tecnologia e a internet estão, cada vez mais, ganhando espaço no 
cotidiano das pessoas, estando presente em grande parte dos afazeres 
diários, seja para se comunicar com quem está distante, ou mesmo no 

acesso às informações de interesse em geral. Além do mais, observa-se o 
surgimento de profissões e formas de empreendedorismo ligados a essa nova 
realidade e diante disso, na perspectiva empreendedora da internet, observa-
se que a rede tem aberto espaço para novas profissões, destacando-se nesse 
contexto, por exemplo, os empreendedores youtubers, blogueiros, gamers 
etc. Levando-se em consideração esses aspectos, este projeto visa abordar a 
internet como canal para o crescimento do empreendedorismo virtual, assim 
como as profissões de youtubers e blogueiros como influenciadores no 
comportamento de seguidores. Para tanto tem-se por objetivo propor um 
modelo de negócio com foco no empreendedorismo virtual, utilizando-se as 
redes sociais blog e youtube e, de forma específica, identificar as 
necessidades informacionais de internautas com foco no bem-estar e nas 
tendências da moda; elaborar uma ferramenta que permita essa interação 
com potenciais seguidores e ao mesmo tempo gerar renda. Como 
metodologia de trabalho, realizou-se, a princípio, a pesquisa bibliográfica, em 
que se buscou compreender as temáticas de empreendedorismo e 
empreendedorismo digital. Posteriormente, foram pesquisados e 
selecionados os principais canais de youtube e blogs brasileiros, a fim de se 
compreender quais os principais aspectos de atuação e de gerenciamento. 
Para a atividade prática, tomou-se como ambiente de pesquisa, o blog Dona 
Charmosa do qual, por meio da análise de demanda de serviços, planejou-se 
os principais serviços demandados por faixa etária, entre 14 aos 18 anos, que 
utilizam as redes sociais, o que auxiliou na modelagem do Canvas. Para 
acompanhamento da proposta, foram publicados o blog e o canal no youtube 
para alcance dos objetivos propostos. 
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FEMINICÍDIO NO BRASIL 
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ORIENTADORA 
Veridiana Ferreira 
 
 
 
Etec Parque da Juventude - São Paulo 
 
 
 

 sistema de saúde pública brasileiro sofre com diversos tipos de 
problemas, desde a falta de estrutura nas UBSs e AMAs, até a falta de 
médicos para a realização dos atendimentos, além disso, grande 

tempo de espera nos agendamentos de consultas e exames feitos pelo SUS, 
tem feito os brasileiros optarem por se conveniar a redes particulares de 
saúde como hospitais e farmácias. A demora no acesso aos medicamentos, 
por exemplo, tem prejudicado categoricamente a velocidade na resolução de 
problemas ligados à saúde. Pacientes que fazem o uso regular de algum 
medicamento esperam por fármacos sem saber quando, ou se irão obtê-los. 
O Localiza Remédio visa reduzir tal problema. O aplicativo é um facilitador no 
processo de localização dos medicamentos da rede pública na capital paulista. 
Busca informar a quantidade de fármacos disponíveis e as rotas para chegar 
às farmácias. A ação é simples, o paciente informa o medicamento desejado 
e o aplicativo indica, por geolocalização, qual a farmácia do SUS mais próxima 
que contém o medicamento solicitado. O projeto para funcionar deverá contar 
com a parceria do Sistema de estoque das farmácias do SUS. Não haverá 
custos para o usuário e as informações serão atualizadas diariamente. 
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LOGÍSTICA HUMANITÁRIA: O TRATAMENTO DOS 
REFUGIADOS 
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Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Anhanguera - Santana de 
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ste trabalho tem o intuito de compreender melhor sobre a logística 
humanitária, que tem por definição: é o ramo da logística responsável 
por todos os processos envolvidos na mobilização de pessoas, recursos 

e conhecimentos para ajudar comunidades afetadas por desastres naturais 
ou danos provocados pelo homem. Além de analisar a legislação brasileira 
vigente sobre o assunto, bem como a importância que esse tema vem 
ganhando no Brasil. Também tem-se a percepção de compreender melhor o 
funcionamento de instituições que abrigam pessoas refugiadas e propor 
atividades logísticas que contribuam com tais instituições, especificamente, 
nas Ongs do estado de São Paulo. No contexto geral, esse trabalho buscou 
explicar o auxílio feito aos refugiados pelas Ongs, no estado de São Paulo, 
especialmente a Adus, por meio de de pesquisas qualitativas e quantitativas 
com os gestores e voluntários das Ongs, bem como com o auxílio de visitas 
técnicas e entrevistas com os refugiados para um vivência do tema e como 
isso reflete e muda a vida, tanto de quem vive como de quem trabalha 
diretamente, ou faz trabalho voluntário, de modo que foi verificada a 
dificuldade sofrida pelas pessoas no seu país de origem e as causas da busca 
de refúgio como forma de melhoria de vida. 
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MBTI: A FERRAMENTA ESSENCIAL PARA A SELEÇÃO IDEAL? 
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ste trabalho discute sobre a necessidade da implementação de um novo 
método de seleção nas empresas que facilite o papel da área de 
recursos humanos em realizar técnicas que evidenciem o candidato 

ideal para as organizações. De acordo com dados do DIEESE de 2014, cerca 
de 64% das demissões no âmbito corporativo, são ocasionadas por 
problemas comportamentais. Com base nos dados acima citados e analisando 
conjuntamente a seguinte frase de Peter Drucker: As pessoas são 
contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas por seus 
comportamentos, concluímos que é necessário descobrir o perfil psicológico 
dos funcionários com a finalidade de reduzir as taxas de demissões oriundas 
de problemas comportamentais. Tendo isso em vista, o projeto MBTI: é a 
ferramenta essencial para a seleção ideal? Tem como principal objetivo, 
auxiliar as empresas nos processos seletivos através do uso do método MBTI 
que se propõe capaz de evidenciar precisamente o perfil comportamental dos 
candidatos a uma vaga de emprego e quando associado a métodos 
tradicionais de seleção, eles revelam qual é o profissional psicologicamente e 
tecnicamente mais indicado. Para isso, realizou-se pesquisa bibliográfica, 
aplicação de questionários e análise que, por fim, revelaram que o MBTI, 
quando utilizado no processo seletivo das empresas, pode se tornar a 
ferramenta essencial para a seleção ideal. 
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O CUSTO DO INVISÍVEL 
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 consumo de produtos importados se faz presente na nossa atualidade. 
Os consumidores, em busca de garantir melhores preços e satisfazer 
suas vontades, estão adquirindo, cada vez mais, os produtos derivados 

de importação, mas o que eles acham valer a pena nem sempre pode ser 
considerado uma vantagem de compra. Diante dessa realidade, compras 
vantajosas exigem do consumidor mais atenção para que não sejam iludidos 
por preços aparentemente baixos, que, posteriormente, possam sofrer 
alterações e gerem, ao final, valores que não justificam o investimento. 
Sendo assim, nessa realidade, mostra-se de grande relevância, a divulgação 
entre os membros do mercado consumidor, a natureza dos tributos 
envolvidos no cálculo dos preços. O presente trabalho tem por objetivo 
elucidar, sob o ponto de vista da contabilidade, os conceitos de importação, 
taxas e tributos, além de discutir as vantagens e desvantagens de compras, 
através do meio eletrônico. Para isso, por um lado, realizamos uma revisão 
dos principais termos e conceitos da área e, por outro, empreendemos uma 
pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo para conhecer os hábitos de 
compras de um grupo de consumidores. Com isso, espera-se munir 
consumidores de informações que possam orientá-los em suas futuras 
compras e, assim, contribuir para uma prática de consumo mais saudável. 
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MERCADO DE TRABALHO 
 

 

ALUNOS 
Erica Fernanda Mantoani 
Simara Soares Sgorlon 
Naiara Francine Damazio Possette 
 
ORIENTADOR 
Evandro Jardim Dos Santos 
 
 
 
Etec Professor Eudécio Luiz Vicente - Adamantina 
 
 
 

 pessoa com deficiência vem conquistando espaço no mercado de 
trabalho, vistas a importância e a inclusão da pessoa com deficiência, 
procuramos demonstrar como está o mercado de trabalho na cidade de 

Adamantina, comparando vários fatores.Primeiramente, foi feita a revisão de 
literatura, com posterior visita e aplicação de questionário nas empresas. As 
empresas relataram que encontram dificuldades no preenchimento das 
vagas, pois alguns deficientes não se interessam, por proteção da família ou 
por falta de conhecimento da legislação. Foi observado, também, que apesar 
dos incentivos que as empresas têm para efetuar a contratação, elas apenas 
o fazem pela obrigatoriedade da lei de cotas, confirmando os dados da revisão 
de literatura. É muito importante também o papel dos órgãos fiscalizadores, 
pois facilitam a inclusão. Nesse aspecto, também, é necessário um trabalho 
de gestão no departamento de recursos humanos, que tem papel 
fundamental para ajudar as empresas a se prepararem para receber essas 
pessoas, tendo um novo olhar para que, se necessário, sejam efetuadas 
mudanças em sua cultura organizacional, para que todos os colaboradores 
estejam dispostos a contribuir para a adaptação e desenvolvimento do 
profissional com deficiência, analisando sempre o seu potencial e não a sua 
deficiência. As pessoas com deficiência estão cada vez mais próximas da 
igualdade. Foi surpreendente e nos fez crescer como ser humano elaborar 
este trabalho, pois o grau de satisfação de ambos os lados em relação à 
contratação da pessoa com deficiência é elevado, pudemos verificar 
superação, evolução de cargo, comprometimento, força de vontade, 
dedicação e houve casos em que a produtividade supera outros 
colaboradores. A nossa mensagem é a de que a educação para a tolerância 
e para o respeito às diferenças tem papel estrutural nesse empreendimento 
social. 
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PROJETEC - FEIRA DE PROJETOS EMPREENDEDORES E TCC 
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 PROJETEC é um projeto criativo e inovador inter e transdisciplinar, 
aliado aos componentes de TCC, da Unidade Escola (UE), cujo objetivo 
é sintetizar todo o conhecimento obtido pelos alunos até o estágio, em 

que cada um se encontra através da educação por projetos. Porém não se 
restringe apenas aos TCCs, ele também abrange todos os projetos 
desenvolvidos na Unidade Escolar, por qualquer professor, em qualquer 
componente e de qualquer forma: exposição de fotos, maquetes, etc. 
Promove a integração das turmas, a socialização, junto a empresários e 
comunidade, e demonstra, na prática, as competências, habilidades e 
atitudes aprendidas no curso; apresenta sugestões empreendedoras e 
inovadoras ao mercado, comunidade e região, através de projetos 
desenvolvidos no âmbito escolar da Etec de São Sebastião. Temos como 
justificativa principal, a necessidade de resolver problemas como: a evasão, 
aumentar a oferta de projetos na unidade, aumentar a divulgação da Etec na 
comunidade local e a oferta empregatícia. E assim esperamos resolver todos 
os problemas ilustrados no projeto. Envolvendo múltiplos cursos, 
conseguimos inovar a forma de ensino-aprendizagem. Como afirma Nogueira 
(2008, p.53), Se pretendemos que os alunos continuem sendo eternos 
aprendizes, precisamos instrumentalizá-los com procedimentos que 
coloquem à prova e desenvolvam sua capacidade de autonomia, e os projetos 
parecem também ser os meios para isso. 
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PROPOSTA APARELHO DE CAPTAÇÃO DE VOZ (AWNT) 
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 tradução sempre foi uma atividade humana, sendo aliás, uma 
profissão com enorme demanda nos tempos atuais, entretanto, já se é 
possível encontrar essa atividade na forma automatizada, como 

ferramentas de tradução on-line na internet. Este projeto tem como objetivo, 
o desenvolvimento de um software de captação de voz, capaz de diferenciar 
vozes em diferentes idiomas simultaneamente, enquanto transcreve o áudio 
de forma traduzida. Esse software será implantado em forma de aplicativo 
em um aparelho móvel, para facilitar o deslocamento, levando em conta que 
a secretária possa começar a atividade na sala de reunião, mas finalizá-la em 
seu escritório. Quanto à fase de criação do software propriamente dito, será 
incumbido dessa função, um profissional da área, no caso o programador. 
Esse especialista irá escolher a linguagem de programação mais apropriada 
ao desenvolvimento da ferramenta que, por sua vez, será batizada de AWNT, 
que significa, Advanced Writing Notes Translator. O AWNT ficará disponível 
para download em uma plataforma online fechada, a qual só poderá ser 
acessada com uma senha específica acompanhada pela URL de origem do 
arquivo, a qual será cedida pela empresa. Esperamos que o AWNT auxilie 
a(o) secretária(o) em reuniões poliglotas, dando suporte em traduções em 
tempo real facilitando, assim, no momento de redigir a ATA de reunião. 
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REAPROVEITAMENTO DE CADERNOS USADOS 
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 projeto de Reutilização de Folhas de Cadernos surgiu ao observar, no 
final do ano letivo de 2017, que os cadernos não foram utilizados 
totalmente pelos alunos. Desta forma, os estudantes de maneira geral 

descartavam os cadernos, ainda com cerca de 40% de folhas não utilizadas. 
O caderno é composto das folhas recicladas e a capa é confeccionada por 
sobras de decorações que são doadas pelo público de interesse. O projeto 
possui 8 etapas: divulgação do projeto na unidade; arrecadação dos cadernos 
e sobras de decoração de festa; desmontar; selecionar as folhas; 
confeccionar as capas; montar os cadernos e por fim realizar a distribuição 
para a comunidade local. O resultado deste projeto consiste na 
conscientização dos alunos, colaboradores da unidade e da comunidade sobre 
o consumo de forma sustentável dos produtos e a responsabilidade social. 
Por fim, atende às questões ambientais, tais como: redução das árvores 
cortadas; diminuição do gás carbônico no ar; redução do problema do lixo 
urbano, com o tempo necessário à decomposição do papel e redução de 
energia elétrica. Em relação à questão econômica e social na comunidade, 
existe falta de recursos para adquirir os materiais escolares e, ao mesmo 
tempo, conscientizar sobre o impacto econômico desnecessário para produzir 
um produto novo. 
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REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO UTILIZANDO 
SMARTPHONE 
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Etec Astor de Mattos Carvalho - CABRALIA PAULISTA 
 
 
 

ste trabalho foi concebido com a intenção do desenvolvimento de um 
sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP), diante da necessidade 
apresentada pela Diretoria de Serviços Administrativos, da ETEC Astor 

de Mattos Carvalho, em controlar de forma eficiente o registro de ponto dos 
colaboradores da unidade. Utilizando sistema de gerenciamento em 
plataforma web e aparelhos smartphones, também conhecidos como 
celulares inteligentes, registrando a entrada e saída do colaborador, na sede 
ou a partir de locais distantes, como em atividades externas, inclusive 
marcando sua posição geográfica, através do Global Position System (GPS), 
presentes nesses aparelhos, trabalhando com o conceito de geocerca, 
permitindo assim, o registro somente nas proximidades de um ponto de 
referência, com latitude e longitude pré-determinados, criando uma cerca 
virtual na localidade. Neste projeto, estão previstos, também, os recursos de 
envio de mensagens instantâneas de comprovante de registro de ponto ao 
colaborador, geração de espelho de ponto e relatórios pertinentes, 
observando-se o que rege a Consolidação das Leis do Trabalho e suas 
atualizações e em especial o que dizem as portarias 1510/2009 e 373/2011 
do Ministério do Trabalho e Emprego. Através deste trabalho interdisciplinar, 
será dada a oportunidade para os discentes envolvidos praticar conceitos 
básicos de gestão de pessoas aliados à tecnologia. 
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SACOLA REUTILIZÁVEL A PARTIR DE BANNERS PLÁSTICOS 
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s lonas vinílicas plásticas são utilizadas na confecção de banners para 
campanhas publicitárias e se transformam em resíduos após utilização, 
tornando-se um transtorno, já que passam a não ter mais 

funcionalidade e, quando descartados indevidamente, demoram em média 
500 anos para se decompor. Na tentativa de reutilizar esses materiais, o 
projeto desenvolvido na Etec de Araçatuba buscou criar uma solução 
ecológica, economicamente viável e socialmente aceita a partir do 
desenvolvimento de sacolas reutilizáveis reaproveitando banners de lonas 
vinílicas plásticas. Para isso, inicialmente, o conhecimento foi aprofundado 
através da realização da revisão bibliográfica, a qual permitiu o estudo 
detalhado dos principais conceitos acerca da temática escolhida. Em seguida, 
desenvolveu-se o referido modelo da sacola, com a descrição das etapas 
produtivas e sua execução prática. Por fim, elas foram devidamente testadas 
e apresentadas ao público destacando-se as vantagens do produto final. Este 
projeto apresentou uma abordagem qualitativa e experimental, 
demonstrando a preocupação com aspectos da realidade e centrando-se na 
compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais, permitindo que 
se possa descrever, compreender e explicar, as relações entre o global e o 
local, direcionando as reflexões através da discussão das ideias e pontos 
teóricos a respeito da criação de sacolas plásticas reutilizáveis. 
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SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 
 
 
ALUNOS 
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Etec de Cubatão – Cubatão 
 
 
 

 necessidade de práticas empresariais sustentáveis vem crescendo e 
isso se dá, não somente pelo fato de que traz uma melhoria na imagem 
da empresa, junto aos consumidores e comunidade em geral, mas 

também, pela realização, satisfação pessoal e benefícios. Essas práticas 
possuem diversos benefícios e podemos citar: economia com redução dos 
custos de produção que é obtida, por exemplo, através da reciclagem, 
reutilização da água, reaproveitamento de sobras de matéria-prima e 
medidas de economia de energia elétrica, melhoria nas condições ambientais 
do planeta. Afinal de contas, os empresários possuem filhos e netos que 
viverão num futuro melhor ou pior, dependendo do que for feito na 
atualidade. Em função da consciência ambiental, muitas pessoas têm 
satisfação em trabalhar em empresas sustentáveis e valorização das ações 
em bolsas de valores, pois cada vez mais, investidores têm procurado dar 
mais atenção para a compra de ações de empresas sustentáveis solicitamente 
e ambientalmente. Além das ações ciladas é necessário engajar todos os 
funcionários, conscientizando-os sobre a importância de se ter atitudes 
sustentáveis para o bem do planeta. Por isso o projeto visa não somente 
mudar a estrutura física de um escritório, mas também informar sobre as 
ações individuais que podem ser implantadas. 
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TIJOLOS ECOLÓGICOS DERIVADOS DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
 
 
ALUNOS 
Rejane Verônica Oliveira Silva 
Ariane De Lima Monteiro 
 
ORIENTADOR 
Marcos Roberto Diniz 
 
 
 
Etec Alberto Santos Dumont – Guarujá 
 
 
 

ste projeto apresenta a importância das inovações na área da logística 
reversa, buscando alternativas para o aproveitamento dos resíduos de 
construção civil, por meio de sua incorporação em novos materiais para 

elaboração de tijolos. O objetivo deste projeto foi demonstrar contribuição 
dos tijolos, seja para o meio ambiente em que proporciona meios 
sustentáveis para produção de seus materiais e substituição de matérias-
primas, bem como na redução dos custos na área da construção civil. A 
metodologia a ser empregada foi por base de pesquisas bibliográficas. Os 
resultados foram conferindo a viabilidade da fabricação de tijolos de solo e 
cimento produzidos com acréscimo de resíduos da construção civil, 
possibilitando um novo destino para os rejeitos de construção, preservando 
o meio ambiente e diminuindo os problemas causados pela possível vazão 
deste material no meio ambiente. Compreender as construções habitacionais 
com o tijolo ecológico e apresentar o tijolo solo cimento como provável 
solução para problemas habitacionais destacando todo o seu processo de 
fabricação e a importância para o meio ambiente e sociedade. A fabricação 
de tijolos ecológicos traz grandes vantagens, pois pode garantir produtos 
mais resistentes e baratos, com uma alta aceitação nas construções, além 
disso, fará o aproveitamento dos resíduos sólidos. Com a indústria da 
construção civil, cada vez mais resíduo é gerado, o que será utilizado para a 
produção dos tijolos ecológicos. Com a produção do tijolo ecológico, o que 
deve ser levado em conta e consequentemente o barateamento de casas e 
edifícios tornaria a construção civil acessível a classes desfavorecidas. 
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e Agrárias 
 

Projetos sobre microbiologia, botânica, zoologia, 
clima, meio ambiente, energia, agricultura, pecuária, 
agronomia, 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 e da água, contaminação e qualidade do solo, 
toxicologia ambiental entre outros. 
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ALUNOS EMPREENDEDORES NA GESTÃO PRODUÇÃO 
ORGÂNICA 
 
 
ALUNOS 
Leonardo Henrique Dias  
Marcos Antonio Moraes 
Kamilla Francyele Macario De Camargo 
 
ORIENTADORA 
Regina Fátima Ferlini Teixeira 
 
 
 
Etec João Jorge Geraissate - Penápolis 
 
 
 

o considerar que para ser um empreendedor significa produzir novas 
ideias com criatividade e imaginação e que, a agricultura orgânica é 
uma prática promissora para o produtor rural, pois não necessita de 

altos investimentos e sim, mudar comportamento quanto ao manejo das 
áreas produtivas, este projeto teve o intuito de formar alunos 
empreendedores no setor da agricultura orgânica. Envolveu a Cooperativa 
Escola na gestão física e financeira, em que um grupo de alunos da ETEC 
passou a gerenciar o setor de horticultura orgânica, planejando o processo 
de produção: a formação de mudas; plantio; colheita; produção de adubo 
orgânico; compostagem; comercialização e coleta de dados em um Centro de 
Custo. O grupo envolveu alunos voluntários, cujas atividades foram 
realizadas após o período de aula, receberam certificado pela cooperativa 
escola. O projeto formou alunos empreendedores, fato que se explica pela 
motivação da equipe e a responsabilidade, perante o desafio de 
gerenciamento do projeto. Foi possível demonstrar através do modelo atual 
do ensino técnico agrícola, cuja Cooperativa Escola é uma ferramenta de 
ensino tanto econômica como ecológica, e capaz de ser reproduzida em 
pequenas propriedades rurais. Concluiu-se que para se tornar um 
empreendedor, é preciso reunir imaginação, determinação, habilidade de 
organizar, liderar pessoas e de conhecer tecnicamente etapas e processos, o 
que se verificou durante a condução deste projeto pelos alunos da Escola 
Técnica Estadual João Jorge Geraissate. 
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AQUAPONIA - SUSTENTABILIDADE EM ESCOLAS 
AGRÍCOLAS 
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 projeto de Aquaponia pode ser uma grande saída para as escolas 
agrícolas que desejam realizar projetos sustentáveis, mas também 
pode ser utilizado por pequenos produtores rurais, ou até mesmo por 

pessoas que possuem um pequeno espaço no quintal de casa para a produção 
de hortaliças e peixes ao mesmo tempo. Para isso, a metodologia empregada 
foi a construção de um protótipo funcional do sistema de Aquaponia, dentro 
do ambiente escolar, no qual para a montagem utilizou-se de recursos 
financeiros da escola e do grupo que desenvolveu o projeto. No presente 
projeto tentamos mostrar que é possível construir um local adequado para a 
Aquaponia na escola sem dispor de muitos recursos financeiros. Os materiais 
utilizados estão listados no projeto para que possa facilitar para outras 
pessoas que tenham interesse em investir no protótipo. Ainda estamos em 
fase de desenvolvimento e tivemos alguns problemas que estão sendo 
solucionados para que possamos obter bons resultados. Até o presente 
momento não conseguimos povoar os tanques e realizar a integração das 
mudas ao sistema, mas estamos buscando soluções para os problemas 
encontrados no caminho. No diário de bordo temos algumas observações 
sobre esses problemas e até que ponto conseguimos evoluir com o projeto. 
Ainda temos muitas etapas a concluir, mas estamos estabelecendo um novo 
cronograma para o desenvolvimento das atividades do cronograma atual. 
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AUMENTO DA PRODUÇÃO LEITE NO PONTAL D 
PARANAPANEMA 
 
 
ALUNOS 
José Orlando Pereira Da Silva 
Daniel Tiago De Souza Neves 
Maria Eduarda Da Silva Medeiros 
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Etec Professora Nair Luccas Ribeiro - Teodoro Sampaio 
 
 
 

 Pontal do Paranapanema, uma das regiões mais pobres do estado de 
São Paulo, marcada há anos por sérios conflitos pela posse da terra, 
tem em Teodoro Sampaio a Etec Professora Nair Luccas Ribeiro, que 

tem 3 classes descentralizadas, sendo uma delas no Assentamento Santa 
Zélia. Nas primeiras aulas, nas avaliações diagnósticas, detectou-se que seus 
alunos são assentados da reforma agrária, ou filhos deles, na grande maioria, 
produtores de leite, de 10 assentamentos diferentes, porém com baixíssimo 
nível de produtividade, pois seus pastos estão degradados, o que 
compromete a reprodução das vacas e a produção de leite, aumentando o 
desinteresse ou abandono da atividade, contribuindo para o êxodo rural. 
Iniciou-se então o planejamento do projeto interdisciplinar que consiste em 
utilizar técnicas simples e já comprovados no piqueteamento de pastagens, 
que consiste em escolher uma área pequena de terra, colher amostra de solo, 
fazer a indicação de calcário e adubo, escolher e plantar a forrageira tropical 
adequada, dividir os piquetes que serão utilizados de maneira correta, com 
manejo adequado, aumentando em até 10 vezes a capacidade de suporte, 
resultando em melhor nutrição animal, reprodução e aumento na 
produtividade leiteira. Este projeto interdisciplinar, além de desenvolver nos 
alunos o aprender fazendo, será visitado em dias de campo por outros 
assentados da região que poderão ver seu funcionamento, seus benefícios 
além de ouvir os depoimentos do aluno, com isso teremos a difusão dessa 
prática que ao ser difundida aumentará a produção de leite no Pontal do 
Paranapanema. 
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BISCOITO COM FARINHA DA RAMA DA CENOURA 
 
 
ALUNOS 
Filipe Almeida Souza 
Juliana Jessica Da Silva 
 
ORIENTADORA 
Noelia Dos Santos Martins 
 
 
 
Etec Paulo Guerreiro Franco - Vera Cruz 
 
 
 

 presente trabalho trata-se da elaboração de biscoito de polvilho 
enriquecido com rama da cenoura, com isso ajudando a problemática 
dos descartes inadequados de partes vegetais. O aproveitamento 

integral de hortaliças além de enriquecer a dieta contribui para minimizar o 
desperdício de alimentos. A rama da cenoura é conhecida cientificamente pelo 
seu alto índice de potássio, magnésio, betacaroteno, proteínas, vitamina C, 
zinco e clorofila. O seu alto índice de potássio e vitamina C ajuda com 
problemas cardíacos, pressão arterial, melhora a visão e protege contra 
osteoporose. Os objetivos deste trabalho foram avaliar a aceitabilidade do 
biscoito de polvilho enriquecido com farinha da rama da cenoura, criar um 
novo sabor e desenvolver nova fonte de nutriente a partir do aproveitamento 
de partes vegetais comumente descartadas. Foram feitas as seguintes etapas 
na elaboração: higienização das ramas em água com hipoclorito de sódio; 
feita a secagem, em seguida a farinha; massa do biscoito, adição da farinha 
da rama; moldagem dos biscoitos e cozimento. A análise dos resultados 
permitiu verificar que as ramas podem ser boas fontes de nutrientes. Além 
disso, através da análise sensorial (escala hedônica de 9 pontos), foi possível 
verificar a boa aceitação do biscoito em relação ao sabor, aparência, textura 
e cor. 
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BRIQUETES DE RESÍDUOS DA ARBORIZAÇÃO URBANA 
 
 
ALUNOS 
Ruth Mello Da Silva 
Brendy Nogueira De Carvalho 
Bruna Garcia Sasaqui 
 
ORIENTADOR 
Renato Araujo Ferreira 
 
 
 
Etec Professor Doutor Antonio Eufrásio Toledo - Presidente 
Prudente 
 
 
 

s resíduos podem ser reaproveitados por meio da reciclagem. Um tipo 
de resíduo, é o oriundo da arborização urbana, gerado pela atividade 
de poda das árvores. Uma alternativa é a utilização desse resíduo para 

geração de briquetes. Dessa forma o presente trabalho teve como objetivo 
analisar a produção de briquetes, com o uso de folhas de Citriodora 
(Corymbia citriodora) e Oiti (Licania tomentosa) em diferentes dosagens de 
aglutinantes. O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Análises 
Químicas da ETEC - Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo, pertencente ao 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), entre 
junho a novembro de 2017. Foram seis tratamentos analisados, sendo 
briquetes de citriodora com 5% de aglutinante (T1), 10% de aglutinante (T2), 
15 % de aglutinante (T3), briquetes de Oiti com 5% de aglutinante (T4), 10% 
de aglutinante (T5), 15 % de aglutinante (T6). Cada tratamento teve 3 
unidades, totalizando 18 unidades de briquetes. As avaliações consistiram em 
analisar a densidade, duração de chama, duração de brasa e presença de 
odor. Após a realização do presente trabalho, concluiu-se que a medida que 
se aumenta a porcentagem de aglutinante, reduz-se os valores de densidade 
e duração das chamas e que os briquetes feitos com folhas de citriodora 
tiveram melhor resultado. 
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CICATRIZAÇÃO EM SUÍNOS COM A VITAMINA A DA 
CENOURA 
 
 
ALUNOS 
Daniel De Souza Boas  
Felipe Tosin Demori 
Lucas Batista Da Rocha 
 
ORIENTADOR 
José Fernando Pelozo 
 
 
 
Etec Paulo Guerreiro Franco - Vera Cruz 
 
 
 

 projeto apresentado busca obter alternativas para o tratamento de 
ferimentos em animais, neste caso, suínos, visto que a Etec mantém 
o projeto de suinocultura, como sendo um dos principais projetos de 

criações para as aulas práticas do curso de técnico em agropecuária e que, 
devido ao maneio diário, a ocorrência de ferimentos como os de marcação, 
ou seja, picotamento das orelhas e as castrações que são necessárias. Dessa 
forma, e diante desta situação problema, alunos preocupados com o bem 
estar animal desenvolveram um produto natural com base em cenoura e 
azeite para ser aplicado nos ferimentos dos animais. Desta forma foram 
realizados os procedimentos para a extração da vitamina A, da cenoura, em 
que, por meio da pesquisa, foi verificado que o componente da cenoura é o 
betacaroteno, um pigmento carotenoide antioxidante, natural e rico em 
vitamina A. O betacaroteno presente na cenoura ajuda na reparação dos 
tecidos da pele e fornece uma proteção contra os raios solares, sendo que a 
cenoura possui grande quantidade de vitamina A, o que facilita a cicatrização 
e regeneração da pele. Esse método não possui propriedades de irritar a pele 
do animal, podendo ajudar no controle dos ferimentos provocados nos 
animais. As aplicações do produto obtido foram feitas em um lote de suínos 
castrados, em que os animais tratados foram comparados com outro lote de 
animais com tratamento convencional com o produto comercial cidental, o 
qual tem provocado irritação nos animais. Desta forma foi possível concluir 
que o tratamento com o produto produzido com base na cenoura e azeite 
pode ser utilizado nos animais, um produto de baixo custo, sem 
contraindicação e de fácil aplicação. 
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COMPOSTAGEM COMO CONSCIENTIZAÇÃO 
 
 
ALUNOS 
Samuel Silva Reis 
Euzimar Souza Santos 
Raphael Amaral Almeida 
 
ORIENTADOR 
Carlos Henrique Albano 
 
 
 
Etec Guaracy Silveira - São Paulo 
 
 
 

ste projeto teve como finalidade passar conceitos referentes aos 
tratamentos dos resíduos domésticos comuns para os alunos de uma 
turma do 8º ano da Escola Estadual Professor Pedro Fonseca, a fim de 

estimular pensamentos sustentáveis para o público infanto-juvenil e para 
diagnosticar o conhecimento dos jovens da sala. Foi elaborado um 
questionário com 6 questões, referentes à alimentação, coleta seletiva e 
conhecimentos ecológicos que serviu para revelar como os resíduos 
produzidos nas casas dos alunos são destinados e dispostos. Por intermédio 
de uma intervenção interdisciplinar, durante as aulas de Geografia, foram 
três aulas reservadas para o desenvolvimento das atividades, durando 50 
minutos cada uma delas. Elas foram divididas em uma dinâmica, em que se 
visava uma diferenciação entre os alimentos orgânicos e os convencionais; 
uma aula teórica para mostrar o método de vermicompostagem, suas 
vantagens para a agricultura e sociedade de consumo, e também como é sua 
estrutura; por fim, uma prática para montar a composteira. A percepção da 
importância de se trabalhar com a educação ambiental se obteve através da 
transparente disposição que os adolescentes tiveram em desenvolver o 
projeto e do nítido interesse e suporte que a escola forneceu para a 
concretização do trabalho, levando a resultados positivos e enriquecendo a 
relevância da existência de projetos como este. 
 
 
Palavras-Chaves: Ed. Ambiental. ResÍduos. Húmus . Escola. 
Compostagem. 
 
 
 
 
 
  

E 



 

12ª Feteps | 2018 53 

 Eixo 3 – Ciências Biológicas e Agrárias 
  

CONTROLE BIOLÓGICO DE LARVAS COM EFLUENTES 
LÁCTEOS 
 
 
ALUNOS 
Vitória De Oliveira Emídio  
Larissa Giovana Reis Da Silva 
 
ORIENTADORA 
Jamile Priscila Sacca  
 
 
 
Etec Paulo Guerreiro Franco - Vera Cruz 
 
 
 
 

 presente projeto teve por objetivo desenvolver um bioinseticida, 
produzido a partir de soro de leite fermentado, com o princípio de 
controlar biologicamente o desenvolvimento de larvas de moscas em 

confinamento de aves postura, de forma sustentável e de baixo custo, 
melhorando o bem-estar dos animais. Este efluente lácteo é um resíduo de 
agroindústria e laticínios, altamente poluente, quando descartado de forma 
incorreta no meio ambiente, portanto sua reutilização além de beneficiar os 
ecossistemas pode trazer uma redução nos gastos de manejo de aves aos 
produtores rurais. O método de experimentação incluiu revisão de literatura, 
teste em laboratório e campo, com estudos de métodos científicos e 
fundamentados. O produto foi desenvolvido em laboratório, através de testes 
de fermentação do soro de leite, no qual observou a ação bacteriana na 
fermentação e a formação de enzimas com potencial de causar a mortalidade 
das larvas. Em relação aos experimentos realizados, em nível de laboratório, 
concluiu-se que atenderam a todas as expectativas, pois 100% das larvas 
utilizadas morreram, observou-se ainda que as larvas começaram a paralisar 
e morrer 1 hora após a aplicação do produto. Na segunda etapa realizada em 
nível de campo, obteve-se um controle de mais de 80% das larvas, grande 
diminuição de moscas e aumento na produtividade de ovos. Concluiu-se, 
portanto, que o bioinseticida pode ser aplicado como controlador biológico de 
larvas de moscas domésticas. 
 
 
Palavras-Chaves: Bioinseticida. Aviário. Bem-estar Animal. Soro Do Leite. 
Mosca Doméstica. 
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DE RESÍDUO A SOLUÇÃO: VERMICOMPOSTAGEM PARA 
UMA HO 
 
 
ALUNOS 
Josiane Carolina Moreira 
João Pedro Dos Santos Gonçalves 
Dafner Alves De Araujo 
 
ORIENTADOR 
Ricardo Alexandre Pereira 
 
 
 
Etec de Suzano – Suzano 
 
 
 

ste trabalho teve como objetivo destinar de forma benéfica resíduos 
orgânicos gerados pela instituição de ensino ETEC de Suzano. Para isso 
foi idealizado um projeto que utilizasse um método de fácil montagem, 

barato e eficiente, que pudesse diminuir o descarte indevido e destinar de 
forma correta tais materiais orgânicos coletados na escola. Para isso utilizou-
se a técnica de vermicompostagem, que consiste na compostagem com a 
utilização de minhocas, como principal agente decompositor, estas, que agem 
em conjunto com micro-organismos durante o processo. O método 
proporciona uma melhor aeração e um alto teor nutritivo ao húmus, além de 
proporcionar um ambiente ideal para que tal processo ocorra mais 
rapidamente. Utilizando este método, montamos uma vermicomposteira que 
pode ser implantada em qualquer local e que diminui o descarte indevido dos 
resíduos orgânicos, impedindo que esses materiais cheguem em lixões ou 
aterros sanitários, podendo perder todo o seu potencial nutritivo e causar 
impactos negativos ao meio ambiente. Com a vermicomposteira montada, foi 
feita a identificação da quantidade de material gerado pela escola ETEC de 
Suzano e iniciou-se o processo de adição de resíduos e, consequentemente 
de compostagem, tendo como produto um adubo orgânico e biofertilizante 
líquido de boa qualidade. 
 
 
Palavras-Chaves: Método . Descarte . ResÍduo . Compostagem. Materiais . 
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DESCOBERTA DAS REAÇÕES QUÍMICA EM 3D 
 
 
ALUNOS 
Joao Vitor Prata De Oliveira  
Gabrielly Amaral Barbosa Da Silva  
 
ORIENTADORA 
Marina Sawan Martins Do Valle Medeiros 
 
 
 
Etec Laurindo Alves de Queiroz – MIGUELOPOLIS 
 
 
 

 projeto será uma imersão da química nas escolas, através de 
Smartphone no ambiente escolar, em que se busque uma forma mais 
rápida e produtiva de ensinamento, futuramente, a utilização dessas 

tecnologias venham fazer parte do cotidiano desses alunos e professores. 
Coexistindo, ainda, diversas aplicações que ainda não foram devidamente 
estudadas e aplicadas à realidade virtual. Então por que não criar uma 
aplicação que seja voltada para a área de educação pedagógica que se torne 
interessante por ser uma área ainda pouco explorada e visivelmente com um 
enorme potencial de crescimento e aprofundamento melhorando a qualidade 
de ensino e promovendo um maior interesse pela química. O objetivo deste 
projeto será, portanto, o desenvolvimento de um sistema computacional 
capaz de simular a química em três dimensões. Então os objetivos específicos 
são: a criação de um aplicativo capaz de interpretar dados de softwares 
químicos. Metodologia: primeiramente, serão buscadas tecnologias que 
proporcionam o desenvolvimento de imagens em 360 graus, visando criar um 
único arquivo de imagem que possibilite ser visto em realidade virtual. Será 
criado um software em que se leiam essas informações no android, para que 
se torne possível sua reprodução em qualquer ambiente e após será feito um 
vídeo em 3D, com duas imagens distintas, sendo uma para cada olho, 
enriquecendo o projeto e a experiência do usuário. Resultado: o projeto tem 
como finalidade promover um melhor aprendizado aos alunos, por meio do 
vídeo em três dimensões, que será passado a todos os professores para 
aperfeiçoamento das aulas e isso exigirá um maior conscientização no nível 
institucional, favorecendo as aulas mas atrativas em 3D. 
 
 
 
Palavras-Chaves: Química . Cardboard . Tecnologia . Inovação. 3d. 
 
 
 
 
 
  

O 



 

12ª Feteps | 2018 56 

 Eixo 3 – Ciências Biológicas e Agrárias 
  

DESENVOLVIMENTO DE BIOPESTICIDA FITOTERÁPICO 
 

 

ALUNO 
Fernando Barreto Moura 
 
ORIENTADORA 
Eltiza Rondino Vasquez 
 
 
 
Etec Getúlio Vargas - São Paulo 
 
 
 
 

m 1956, as mudas de licheira (Litchi chinensis Sonn. (Sapindaceae) 
foram trazidas dos Estados Unidos ao Brasil e distribuídas por várias 
cidades do interior do Estado de São Paulo. Estima-se que no Brasil 

tenha-se uma produção de 5.000 toneladas de lichia, colhida em 3.500 
hectares, valores que colocam o país em 9º lugar no ranking mundial 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LICHIA E LONGANA, 2011). Aceria litchii 
(Keifer) (Eriophyidae), conhecido como ácaro-de-erinose, é uma das 
principais pragas da cultura de lichia na Austrália, China, Havaí, Índia, 
Tailândia e Taiwan. Ninfas e adultos de Aceria litchii (Keifer) vivem na página 
inferior de folhas, inflorescências e frutos, onde induzem deformações e o 
surgimento da erinose, provocando perdas quantitativas e qualitativas na 
produção. Infestações durante o florescimento podem causar redução 
significativa da produção. A hipótese verificada, neste estudo, é que, com a 
aplicação de conceitos e métodos fitoterápicos, é possível desenvolver um 
produto a base de plantas para o combate do ácaro-de-erinose, que atinge 
as plantações de lichia no Brasil. Foram estudados exemplares, nos bairros 
do Cangaíba, Vila Formosa e Cidade Tiradentes, município de São Paulo em 
2017, cujas folhas ponteiras da licheira estavam enrugadas, apresentando 
uma textura veludo marrom nas suas partes inferiores. Para o controle da 
ação do ácaro, iniciou-se o manejo da planta com a poda de todas as partes 
infectadas e a queima imediata dos resíduos. Daí, então foi aplicado o 
biopesticida em todas as partes da planta. Após a aplicação, os exemplares 
arbóreos foram monitorados por 12 meses e se obteve o resultado de controle 
da ação do ácaro ao se verificar que a brotação das partes podadas não 
apresentou o aparecimento de novos focos. 
 
 
Palavras-Chaves: Lichia. ácaro. Biopesticida . Licheira . Controle . 
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ECONOMIA DE ÁGUA NA AGRI. ORG 
 
 
ALUNOS 
João Victor Marques Simplício 
Marcus Vinicius Da Silva Ribeiro 
 
ORIENTADOR 
Rodrigo Alves De Oliveira 
 
 
 
Etec Laurindo Alves de Queiroz – MIGUELOPOLIS 
 
 
 

 projeto visa mostrar aos alunos a importância da produção de 
alimentos, sem agressão ao meio ambiente, e a sustentabilidade da 
utilização do recurso hídrico na agricultura orgânica. Assim, também, 

a utilização desses produtos a serem produzidos, para fins da própria unidade 
escolar, sendo o mesmo utilizado na cozinha na unidade. A agricultura 
orgânica traz benefícios ao meio ambiente, além da preservação da qualidade 
do alimento, tanto em seu sabor quanto em qualidade de sua conservação, 
pois alimentos sem utilização de agrotóxicos tendem a ter uma melhor 
apreciação em sua conservação a baixas temperaturas (resfriador). O 
sistema de irrigação traz condições favoráveis à economia de água na 
unidade escolar, proporcionando a utilização do excedente de água em outros 
projetos da unidade escolar. Para os dias atuais, a agricultura orgânica vem 
ganhando destaque em nível internacional, o Brasil vem ganhando destaque 
ano após ano neste segmento, para o ano de 2017, por exemplo, o Brasil 
fatura mais de R$216 milhões de reais na produção de açúcar orgânico por 
exemplo. As feiras de hortaliças faturaram mais de R$1,8 milhão a pequenos 
produtores e de modo geral para o ano de 2017 as culturas de orgânicos 
faturaram aproximadamente R$2,5 bilhões somente no ano de 2017. 
 
 
Palavras-Chaves: Agricultura. Sustentabilidade. Orgânica. Irrigação. 
Produtividade. 
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ETECOMPANC 
 
 
ALUNOS 
Marcio Rodrigues Dos Santos 
Tamires Pereira Lima 
Jessica Dayane Zilli 
 
ORIENTADORA 
Mirele Vinhas Voltolini 
 
 
 
Etec de Ilha Solteira - Ilha Solteira – SP 
 
 
 

s Plantas Alimentícias não Convencionais(PANCs) são hortaliças 
espontâneas ou nativas, muito ricas em nutrientes e que poderiam ser 
utilizadas como uma das novas opções alimentares, de diversas 

maneiras diferentes e criativas, inclusive nas escolas, onde existe um público 
formador de ideias e opiniões. O presente projeto teve como objetivo 
estimular participação acadêmica da ETEC de Ilha Solteira/SP na 
disseminação do uso e consumo racional de hortaliças espontâneas e nativas, 
conhecidas como PANCs, com base na agroecologia e produção orgânica, 
gerando valor para esta cadeia produtiva. Foram levantadas e fotografadas 
as espécies encontradas no município, fazendo suas identificações, 
mostrando como podem ser propagadas, cultivadas, consumidas e 
apresentando seus benefícios. Foram produzidas algumas mudas para 
posterior doações e criados alguns pratos culinários diferenciados e 
inovadores, como o mousse de hibisco (vinagreira), patê de serralha e 
mexido de caxi, para degustações e avaliações das propriedades: cor, odor, 
sabor e textura. Fez-se um blog acadêmico e ainda foi realizada uma oficina 
de identificação das PANCs. Como resultado desta tecnologia, destacam-se: 
possibilidade de reflexão sobre mudanças de hábitos alimentares a fim de 
promover sustentabilidade ambiental, saúde, segurança alimentar e bem 
estar das pessoas; orientações no blog quanto identificações e funções, 
formas de propagações, cultivos e usos das espécies encontradas na região 
de Ilha Solteira/SP; possibilidade de executar um trabalho de Educação 
Ambiental, através da expansão desta cadeia produtiva, proporcionando 
implantações e aplicabilidades de sistemas agroecológicos dentro da escola 
que poderão ser usados como alternativas para pesquisas de 
desenvolvimentos de tecnologias e inovações e em aulas diferenciadas de 
ciências e matemática. 
 
 
Palavras-Chaves: Sustentável. Inovação. Tecnologia Limpa. Panc. Seg. 
Alimentar. 
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GRUPOS DE ESTUDO NA ETEC: SUINOCULTURA E LEITE. 
 
 
ALUNOS 
Eric Henrique Rodrigues Cunha Domingues  
Allan Nunes 
Michael Samuel Feitosa 
 
ORIENTADOR 
Daniel Henrique De Almeida 
 
 
 
Etec Doutor Dário Pacheco Pedroso – TAQUARIVAI 
 
 
 

s Grupos de Estudo surgiram da necessidade de organizar as atividade 
educacionais voluntárias, realizadas por alunos nas unidades 
denominadas agrícolas, como no caso da Etec Dr. Dario Pacheco 

Pedroso em Taquarivaí. A base do projeto é o ciclo com reuniões semanais, 
em que se organizam atividades e projetos nos setores de produção 
agropecuária. São atividades, propriamente ditas (acompanhadas por 
funcionários e Auxiliar Docente), bem como o feedback dos alunos envolvidos 
nas reuniões, em que as atividades contando o que foi aprendido ou com 
sugestões de reformulação. Salienta-se a importância do Grupo de Gestão 
Rural presente na unidade e a atuação da Cooperativa Escola onde o projeto 
apoia-se e depende para obter resultados além dos educacionais nos dois 
ramos em que o projeto atua, Bovinocultura de Leite e Suinocultura, em que 
são praticadas as escalas de alunos na ordenha, atividades de detecção de 
cio e inseminação artificial de porcas e vacas, treinamento de cachaço para 
coleta de sêmen, pastejo rotacionado com Brachiaria spp. var. Convert, 
atendimento a partos de porcas e vacas, suporte aos Trabalhos de Conclusão 
de Curso, relacionados à área além, de outras atividades julgadas pertinentes 
durante as reuniões. Há dificuldade de geração de excedente financeiro, 
porém o projeto apresenta bons resultados do ponto de vista educacional 
utilizando a aprendizagem baseada em projetos. 
 
 
Palavras-Chaves: Suinocultura. Bovinocultura. Leite. Estudos. 
Cooperativa. 
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HERBICIDA ORGÂNICO A BASE DE LEUCAENA 
LEUCOCEPHALA 
 
 
ALUNOS 
Caio Santos Braz Costa 
Clayton Araujo Gonçalves 
Gabrielly Ferreira Da Silva Oliveira 
 
ORIENTADOR 
André Fabiano De Castro Vicente 
 
 
 
Etec de Cubatão – Cubatão 
 
 
 

ste projeto foi desenvolvido com o intuito de contribuir com os pequenos 
agricultores, sitiantes e pessoas interessadas em hortas, que sofrem 
com as infestações de ervas daninhas e outras plantas prejudiciais a 

sua produção. Herbicidas orgânicos são mais respeitadores do ambiente, 
emitindo menos produtos químicos perigosos. Este tipo de herbicida também 
mantém seu jardim saudável e livre de danos. A maioria dos herbicidas 
orgânicos é não-seletivo, tornando-os difíceis de manejar as ervas daninhas 
em um gramado ou jardim, mas é útil quando a meta é a erradicação dos 
mesmos. Hoje, é possível encontrar nas lojas de jardinagem online herbicidas 
orgânicos feitos a partir de ácidos gordos (sabão), ácido acético (vinagre), ou 
óleos essenciais (como o eugenol, óleo de cravo da índia, limoneno, ou óleo 
de citrinos). E a melhor forma de usá-los é aplicar sobre as ervas daninhas 
em um dia ensolarado. A partir de várias pesquisas sobre herbicidas, tivemos 
a ideia de criar o nosso, tendo como base a Leucena (Leucaena leucocephala 
Wit), uma planta que podemos achar em todo lugar e, quando a vemos, 
pensamos que é só apenas mais uma planta qualquer. E através de 
pesquisas, descobrimos que se pode usá-la para “salvaguardar” o Meio 
Ambiente. Para sabermos se ele vai funcionar ou não, iremos fazer alguns 
experimentos em diversos lugares e esperamos que este Herbicida Orgânico 
dê certo e ajude muitas pessoas e protejam muitas plantas. 
 
 
Palavras-Chaves: Herbicida. Agricultor. Sustentável. Ervas. Plantações. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS DA ETEC 
 
 
ALUNOS 
Danilo Parra Trombim 
José Vitor Gianini Siqueira 
Jean Michel Teodoro 
 
ORIENTADORA 
Glaucia Fabiane Bocato 
 
 
 
Etec Padre José Nunes Dias - Monte Aprazível 
 
 
 

o abordar as questões ambientais no contexto escolar, foi possível 
analisar a gravidade da situação da crise ambiental local e global. O 
meio ambiente é impactado de maneira negativa pelo constante 

crescimento vertical e horizontal acelerado e desordenado das cidades, 
substituindo o ecossistema natural por edificações, pavimentações, aterros, 
dentre outros, propiciando problemas hídricos, sonoros e visuais. Desta 
forma, a Etec Padre José Nunes Dias é uma escola com um projeto 
pedagógico, que visa contribuir com a educação ambiental, possuindo muitas 
espécies arbustivas, herbáceas e arbóreas. Porém pouco foi feito no sentido 
de coletar informações e catalogar essas espécies. Nessa perspectiva, esse 
projeto é de grande relevância, pois vem ao encontro de um problema global, 
em que recursos naturais, o meio ambiente e o equilíbrio do planeta estão 
ameaçados por constantes desmatamentos, oriundos da incompreensão e da 
arrogância do ser humano em achar que o planeta sobreviverá sem 
vegetação, além de incluir causas econômicas e políticas. Através de uma 
pesquisa exploratória que tem como objetivo classificar, quantificar e 
mensurar as espécies da Unidade Escolar, foram realizadas pesquisas no 
Google Maps, de forma a saber características sobre a espécie, sua 
localização através da utilização da ferramenta QR Code como ferramenta de 
localização espacial de forma a realizar assim todo o levantamento 
bibliográfico das espécies encontradas, identificando-as pelo nome popular, 
nome científico, gênero e espécie de cada exemplar. 
 
 
Palavras-Chaves: Crise Ambiental. Equilíbrio. Espécies. Localização. 
Espacial. 
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INSETICIDA NATURAL  
 
 
ALUNOS 
Roseli Francisca De Barros 
Sebastiana Silva Alves 
Juscelino De França Martins 
 
ORIENTADOR 
 André Fabiano De Castro Vicente 
 
 
 
Etec de Cubatão – Cubatão 
 
 
 

ara uma maior produção de alimentos nas lavouras e pequenas 
plantações é indispensável o uso de agrotóxicos, visando plantas mais 
bonitas visualmente, maiores e a eliminação de pragas, tais como: 

lagartas, pulgões, insetos que devoram as plantações, contudo a sua 
utilização acarreta danos sérios ao meio ambiente e aos seres vivos, devido 
à toxicidade dos produtos. Para reverter esse problema a solução seria 
substituir os inseticidas sintéticos por naturais, produzidos a partir de plantas. 
As folhas da planta mamoneira (Ricinus communis) apresentam uma toxina 
natural que age sobre os insetos, além das folhas da mamoneira, o fumo em 
corda (Nicotiana tabacum), também, apresenta propriedades inseticidas. Em 
processos no laboratório ou artesanalmente é extraído dessas matérias um 
caldo concentrado, que é dissolvido em água, podendo ser aplicado nas 
plantações e até mesmo nos vasos de plantas, jardins, hortas das residências, 
sem causar danos, pois, o inseticida orgânico é biodegradável. Por processos 
de laboratório é extraído o óleo da folha da mamoneira e da corda do fumo e 
são misturados para uma maior potência. Demonstrar para população que há 
métodos naturais de se utilizar agrotóxicos, que não prejudiquem o ser 
humano, podendo assim ser aplicado diretamente na lavoura sem muito EPIs, 
evitando a contaminação dos trabalhadores. Pode ser pulverizado 
diretamente nas plantas, não sendo tóxico para os animais que interagem 
com a lavoura, organismos aquáticos. 
 
 
Palavras-Chaves: Inseticida. Pragas. Folhas. Sustentável. Plantas. 
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ISCA FORMICIDA A BASE DE ÁCIDO BÓRICO 
 
 
ALUNOS 
Rafaela Lima De Oliveira  
Welligton Santos Oliveira  
Edneia Souza De Oliveira 
 
ORIENTADOR 
Valter Alves Pradela 
 
 
Etec Professora Nair Luccas Ribeiro - Teodoro Sampaio 
 
 
 

 ideia surgiu porque moramos em diversos assentamentos na cidade 
de Mirante do Paranapanema - SP na região do Pontal do 
Paranapanema e hoje não temos uma isca eficiente que podemos 

utilizar no controle de saúvas na agricultura orgânica e que possa ser 
produzida pelo próprio agricultor. O objetivo foi utilizar o ácido bórico, que já 
é empregado na agricultura orgânica como inseticida, misturá-lo com um 
atrativo, que no caso escolhemos o bagaço de laranja, pelo fato de que todos 
os agricultores na nossa região possuírem alguns pés desta fruta nos seus 
sítios e desenvolver uma isca para o controle desta terrível praga. Para o 
experimento, primeiramente, fizemos as iscas misturando para cada 950 
gramas de bagaço de laranja triturado, acrescido com 50 gramas de ácido 
bórico, depois deixamos o material secar por um dia. Procuramos sauveiros 
ativos e colocamos 100 gramas da isca para cada metro quadrado de 
sauveiro, sempre nos olheiros de alimentação do formigueiro para que não 
houvesse rejeição dessas iscas. Para o experimento foram utilizados 20 
formigueiros adultos de aproximadamente 10 metros quadrados cada um e 
marcamos a localização deles fazendo um croqui da área e colocando uma 
estaca de bambu numerada para facilitar a sua identificação. Os resultados 
obtidos foram observados aos 60 dias após a colocação das iscas, quando 
verificamos que 16 sauveiros, ou seja, 80% deles haviam paralisado 
completamente suas atividades enquanto que os demais 04 sauveiros, ou 
seja 20% deles diminuíram a sua movimentação. Concluímos que o uso da 
isca por nós desenvolvida é viável por parte dos agricultores orgânicos, pois 
apresentou um bom controle das saúvas e pela sua simplicidade de 
confecção, o que permite que qualquer agricultor possa fazê-la em sua 
propriedade. 
 
 
Palavras-Chaves: Controle. Saúva. Isca Formicida. ácido Bórico. Orgânica. 
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MONITORAMENTO DO CORAL-SOL POR APLICATIVO 
ANDROID 
 
 
ALUNOS 
Laura Barros Miranda 
Victor Hugo Oliveira Caldeira 
 
ORIENTADOR 
Fernando Freitas De Oliveira 
 
 
 
Etec de São Sebastião - São Sebastião 
 
 
 

 introdução de espécies exóticas em comunidades naturais, mediada 
pela ação humana, é denominada bioinvasão. No ambiente marinho, 
um exemplo de organismo invasor que apresenta grande dispersão no 

litoral brasileiro é o Coral-Sol, nome popular dado às espécies do gênero 
Tubastrea. O Coral-Sol vem causando sérios danos à biodiversidade marinha 
e afetando também a economia de comunidades nativas da região litorânea. 
O controle dessa espécie invasora exige esforços de pesquisadores e 
instituições envolvidas na conservação da biodiversidade marinha para a 
identificação dos locais de infestação do Coral-Sol. Desta forma, o presente 
trabalho buscou desenvolver um aplicativo de celular voltado aos 
mergulhadores profissionais e recreativos para que inserissem em um banco 
de dados público as informações sobre os locais de avistamento do coral-sol, 
de forma que essa ferramenta contribuísse para as estratégias de controle da 
bioinvasão. Os alunos do curso técnico em Meio Ambiente da ETEC de São 
Sebastião consultaram pesquisadores especialistas no assunto e 
desenvolveram um layout do aplicativo, que foi desenvolvido em parceria 
com alunos do curso superior em Ciências da Computação da Faculdade Bilac 
de São José dos Campos, que construíram uma versão de testes por meio do 
ambiente de desenvolvimento Android Stúdio. O aplicativo agora deve ser 
testado por especialista para que contribuam para a versão definitiva, que 
será disponibilizada gratuitamente. Ainda será necessária, em uma etapa 
posterior, a criação de um nome e uma identidade visual para o produto. 
 
 
Palavras-Chaves: Bioinvasão. Coral-sol. Tubastrea. Controle . Aplicativo. 
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PLANTAS NA CICATRIZAÇÃO DE FERIMENTOS EM ANIMAIS 
 
 
ALUNOS 
Giovanna Wendy Dantas Martins 
Edbruno De Santana Ribeiro 
 
ORIENTADOR 
José Fernando Pelozo 
 
 
 
Etec Paulo Guerreiro Franco - Vera Cruz 
 
 
 

uscando proporcionar o bem estar animal e despertar, junto à 
comunidade escolar, a preocupação com a sustentabilidade e qualidade 
de vida, é indispensável o envolvimento de todos em projetos que 

aproveitem os recursos naturais que são encontrados na natureza, 
transformando-os em ações. Sendo assim, alunos da 3º série do Ensino Médio 
Integrado ao Técnico em Agropecuária têm desenvolvido um projeto tendo 
como tema gerador a melhoria do bem estar animal. O projeto foi 
desenvolvido pelos alunos, juntamente com o professor do componente 
curricular Sanidade e Bem Estar Animal com Práticas em Pastagens e Animais 
Ruminantes, e colocado em ação no decorrer das aulas práticas. Consiste na 
produção de um cicatrizante que tenha o mesmo efeito de produtos 
convencionais encontrados no mercado, porém totalmente à base de plantas, 
com efeitos cicatrizantes de ferimentos e repelentes de insetos, bem como 
também mostrar a importância dessas plantas com fins medicinais e os seus 
respectivos benefícios, pois são encontradas na natureza ou seja no entorno 
da escola, praticamente sem custo, de fácil manuseio e aplicabilidade. 
Portanto dessa forma espera-se com o desenvolvimento do projeto, além de 
educar os alunos dentro dos princípios de respeito aos animais, sensibilizar a 
comunidade escolar para refletir sobre a importância de se buscar no meio 
ambiente recursos que são encontrados na natureza e que podem ser 
aproveitados como alternativas no controle de ferimentos de animais de 
interesse econômico dentro dos princípios agroecológicos. 
 
 
Palavras-Chaves: Agroecológico. Cicatrizantes. Ferimentos. Bem Estar. 
Repelente. 
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REMOÇÃO DE TENSOATIVOS DE MEIOS AQUÁTICOS 
 
 
ALUNOS 
Jéssica De Sousa Amorim Lopes  
Giovanna Carla Serafim Candido 
Flavia Feliciano Victorino 
 
ORIENTADOR 
Henrique Dias Correia 
 
 
 
Etec Ângelo Cavalheiro - Serrana – SP 
 
 
 

 presente trabalho traz os resultados iniciais a respeito da utilização de 
polímeros retirados do lixo, como agentes absorvedores e 
adsorvedores de detergente, o que tem se mostrado uma alternativa 

bastante elegante para se remover o detergente, e consequentemente, os 
tensoativos presentes nele, de corpos aquáticos e devolver esses materiais 
para o sistema produtivo e de consumo, instituindo-se assim, o ciclo do 
detergente. Desta forma, mostramos que uma mistura, contendo os 
polímeros PS (poliestireno), PU (poliuretano) e PET (polietileno tereftalato), 
todos retirados do lixo e processados de maneira simples, foi capaz de 
absorver/adsorver detergente tão bem quanto às buchas de lavar louças, 
feitas de poliuretano (PU), apresentando ainda uma retenção muito maior 
quando essa mistura polimérica, carregada com detergente, foi submetida à 
lavagem com uma solução de etanol 95% (v/v). Apesar desta boa retenção, 
mostramos que detergente é eliminado da mistura polimérica em questão no 
processo de lavagem, podendo ser reutilizado, o que torna viável a instituição 
e a proposição do ciclo do detergente. Portanto, dentre outras coisas, buscou-
se, por meio deste projeto, incentivar e propagar a filosofia de uso dos nossos 
recursos de maneira cíclica, uma vez que, moramos e vivemos em um planeta 
finito, em que nossos recursos são finitos e limitados, e tratando tais recursos 
de maneira cíclica, será possível viver em comunhão com a natureza e com 
o meio ambiente. 
 
 
Palavras-Chaves: Detergente. Tensoativos. Meio Ambiente. Meios 
Aquáticos. Ciclo. 
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REUSO DE ÁGUA DE BEBEDOURO NA ETEC 
 

 

ALUNO 
Antonio JosÉ Da Silva Neto 
 
ORIENTADORA 
Mirele Vinhas Voltolini 
 
 
 
Etec de Ilha Solteira - Ilha Solteira – SP 
 
 
 

 água é imprescindível e essencial para a sobrevivência dos seres vivos 
no planeta, porém o consumo excessivo, com vastos desperdícios nas 
escolas, residências, instituições públicas/privadas e indústrias, pode 

acarretar escassez para as futuras gerações. O reuso da água e a educação 
ambiental são importantes ferramentas para mitigar este impacto, com 
hábitos de consumos sustentáveis e economia deste recurso natural. O 
presente projeto teve como objetivo a captação, armazenamento e reuso da 
água excedente dos bebedouros da Etec, para limpeza dos ambientes 
escolares e irrigações do jardim e da horta em busca de uma escola 
sustentável. Foi instalada uma bombona (reservatório) de 50 litros, contendo 
uma torneira acoplada ao lado de um dos bebedouros; ela foi conectada com 
o sistema da mangueira deste bebedouro para armazenar a água que seria 
lançada no esgoto. Colocou-se ainda um retorno hídrico nela, a fim jogar a 
água ao encanamento para evitar derramamento. Ela foi deslocada aos locais 
de serviços através de uma lavadora móvel de alta pressão atrelada ao 
reservatório. Como resultado desta tecnologia, destacam-se: uso racional da 
água, principalmente no apoio e busca por uma escola sustentável, através 
do reuso hídrico dos bebedouros na limpeza da escola e irrigações da horta e 
jardim, minimizando e mitigando os danos ambientais. Dentre as vantagens, 
evidenciam-se: praticidade e acessibilidade, quanto ao gerenciamento e uso 
assim como economia de água e energia da escola; baixo custo de 
implantação e manutenção; racionamento dos recursos hídricos; 
sensibilização dos alunos e familiares para a sustentabilidade a partir de 
pequenos gestos e benefícios econômicos e ambientais desta ação; 
probabilidade de expandir a implantação desta tecnologia a outras 
instituições e às residências privadas; possibilidade para criação de um 
ambiente facilitador de estudo para aulas de ciências atrelados com estudos 
de tratamentos de água e componentes curriculares similares dentro da 
escola. 
 
 
Palavras-Chaves: Sustentável. Inovação. Tecnologia Limpa. Reuso Da 
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REUTILIZAÇÃO DA FIBRA DO COCO VERDE PARA HÚMUS  
 
 
ALUNOS 
Thomas Zion Henrique 
José Dias Alves 
Rivaldávio Carvalho De Oliveira 
 
ORIENTADOR 
Lucas De Souza Machado Costa 
 
 
 
Etec de Itanhaém – ITANHAÉM 
 
 
 

os últimos anos, tem crescido a busca por formas de aumentar o 
reaproveitamento de resíduos gerados pelo homem. Dados oficiais dão 
conta de que o país produz cerca de 100 mil toneladas de lixo por dia, 

mas recicla menos de cinco por cento do lixo urbano, contra 
aproximadamente 40% dos reciclados nos Estados Unidos e na Europa. De 
todo material que é jogado no lixo diariamente, cerca de 35% poderiam ser 
reciclados ou reutilizados e outros 35%, poderiam ser transformados em 
adubo orgânico. Em cidades litorâneas, como Itanhaém, um dos materiais 
descartados que são encontrados em grande abundância é a casca do coco 
verde, vendidos por quiosques ou ambulantes nas praias, as quais podem ser 
utilizadas para a composição de solo para agricultura ou mesmo jardinagem. 
No entanto, para se chegar a esse resultado é necessário que as cascas de 
coco passem por um processo de secagem, corte e trituração, além de 
permanecerem por um período na compostagem. No presente estudo, o 
material foi deixado na composteira, por um período de 5 a 60 dias e, ao 
final, obtivemos um composto pronto para a utilização no plantio. As mudas 
plantadas com esse material apresentaram bom desenvolvimento, 
demonstrando uma boa absorção de nutrientes presentes no composto final. 
 
 
Palavras-Chaves: Reutilização. Agricultura. Orgânico. Compostagem. Lixo.  
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SENSOR AUTOMÁTICO DE IRRIGAÇÃO 
 
 
ALUNOS 
Alisson Rodrigues Gomes 
Fernando Da Silva Carneiro 
Wagner Aparecido Maldonado De Oliveira 
 
ORIENTADORA 
Mirele Vinhas Voltolini 
 
 
 
Etec de Ilha Solteira - Ilha Solteira – SP 
 
 
 

 água e a energia elétrica são os dois indicadores ambientais que mais 
causam impactos negativos, com agressões diretas e quase 
irreversíveis ao meio ambiente. Diante do exposto, é preciso buscar 

alternativas para mitigar os danos provocados por essas inovações 
tecnológicas, por meio de reusos e reaproveitamentos da água advinda de 
outras fontes e usos de outras opções energéticas, por exemplo a 
fotovoltaica, desenvolvendo projetos e ações utilizando tecnologias limpas 
em busca da sustentabilidade. O presente projeto teve como objetivo a 
construção de maquete, a fim de demonstrar o método de reuso de água 
captada de aparelhos de ar condicionado, calhas, bebedouros, etc, na 
irrigação de plantas por meio de um sensor automático movido por energia 
fotovoltaica. A água captada será redirecionada para uma cisterna, a fim de 
centralizar os recursos hídricos e enviá-los posteriormente a outro 
reservatório que, por estar numa altura maior chega ao destino (planta) por 
gravidade. Este é um sistema inteligente que só funcionará a partir do 
momento em que houver necessidade de água pela planta, proporcionando 
economia de água e energia. Como resultado dessa tecnologia, destacam-se: 
viabilidade econômica e ambiental, com inúmeras vantagens: 
desenvolvimento de tecnologias limpas, inteligentes e inovadoras; 
possibilidade de investir em empreendimentos que visam mitigar danos 
ambientais, tais quais reuso da água para irrigação e uso de energia 
fotovoltaica; promover difusão tecnológica, conscientizando as pessoas sobre 
os benefícios ambientais e econômicos obtidos com implantações de sistemas 
automatizados e sustentáveis. 
 
 
Palavras-Chaves: Sustentável . Inovação. Tecnologia Limpa. Indústria 
4.0. Fotovoltaica. 
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SEQUESTRO DE CARBONO NO MANGUEZAL EM CUBATÃO  
 
 
ALUNOS 
Polyana Godoy De Oliveira  
Alana Lacerda Santos 
Lavínia Barreto De Oliveira  
 
ORIENTADOR 
André Fabiano De Castro Vicente 
 
 
 
Etec de Cubatão – Cubatão 
 
 
 

 manguezal é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes 
terrestre e marinho, que apresenta condições propícias para a 
existência de muitas espécies animais, sendo também considerado 

importante transformador de nutrientes em matéria orgânica. As atividades 
antrópicas contribuem para a liberação de gases de efeito estufa (GEEs) que 
podem promover mudanças climáticas nos ambientes naturais, elevando a 
temperatura média do planeta. O presente trabalho, realizado no bosque do 
Manguezal da APA, no Manguezal localizado no Vale Novo, entre os 
municípios de Cubatão divisa com São Vicente/SP, para calcular a absorção 
de carbono, das árvores de Manguezal numa área de 10m x 10m. Foram 
realizadas mensurações para determinar o Diâmetro à Altura do Peito (DAP), 
Biomassa de carbono e taxa de assimilação de carbono para cada árvore, 
constatando a biomassa vegetal, necessária no processo de sequestro de 
carbono e sua contribuição à conservação ambiental. Realizamos 3 parcelas, 
sendo analisadas aproximadamente 200 plantas. Foram identificadas, com 
predominância, duas espécies de plantas: mangue vermelho (Rhizophora 
mangle) e mangue preto (Avicennia schaueriana). A biomassa será calculada 
a partir da metodologia utilizada por Casagrande, 2017, sendo o carbono 
estocado – CE, no tronco de cada árvore com a seguinte fórmula: V. 249 = 
KgC, onde V (m³). Espera-se comprovar a importância do reflorestamento de 
áreas e absorção do carbono que contribuem para reduzir o efeito estufa. 
 
 
Palavras-Chaves: Manguezal. Carbono. Mensurar. Bioma. Cubatão. 
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TIJOLO ECOL 
 
 
ALUNOS 
Matheus Pistore Neves 
Victória Alves De Oliveira 
Bárbara Lopes Santos 
 
ORIENTADORA 
Meiriele Mazzo 
 
 
 
Etec Professora Carmelina Barbosa – Dracena 
 
 
 

 questão ambiental é um dos temas que são sempre atuais e polêmicos. 
O lodo é um resíduo obtido após o tratamento e purificação de água, 
da Estação de Tratamento de Água (ETA) da empresa Sabesp, do 

munício de Presidente Prudente/SP. O objetivo do trabalho teve a finalidade 
de substituir a argila pelo lodo da ETA, juntamente com o resíduo com a fibra 
da casca do coco. Esse material é obtido após a retirada da água do coco e 
foi doado pelos proprietários de locais que comercializam a água de coco para 
a fabricação de tijolos na construção civil. Na produção dos tijolos, foram 
misturados manualmente a fibra de coco e o lodo da ETA da Sabesp, até obter 
uma pasta uniforme, que posteriormente foi transferida para uma máquina 
de confecção de tijolos com forma retangular. Após 24 horas, foram retirados 
os tijolos do molde e em seguida foram colocados para secar na temperatura 
ambiente por 24 horas; não houve a necessidade de queimá-los por serem 
compostos orgânicos. Foi observada a possibilidade de haver esta 
substituição, pois o tijolo obteve aspectos de leveza, media impermeabilidade 
à água, sendo que, o tijolo inteiro apresenta uma resistência boa, já os seus 
fragmentos perdem grande parte da mesma; o aspecto mais importante 
almejado era a característica física permanente para o tijolo. 
 
 
Palavras-Chaves: Orgânico. Sustentável. Resíduo. Tijolo. Poluição. 
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TRATAMENTO DE EFLUENTE DE PISCICULTURA 
 
 
ALUNOS 
Ronie Oliveira Branco 
Gabriele Candido De Souza 
 
ORIENTADOR 
Raphael De Souza 
 
 
 
Etec Pedro D Arcadia Neto – Assis 
 
 
 

 piscicultura é uma atividade de produção em expansão, uma vez que 
demandas de mercado exigem isso. Porém o efluente gerado por esta 
modalidade, principalmente o cultivo, é carregado de nutrientes que 

podem causar eutrofização, se não tratados antes de serem lançados em um 
corpo hídrico. Cianobactérias, como o caso da spirulina, são bactérias capazes 
de utilizarem os nutrientes, como fósforo e nitrogênio, presentes nestas 
águas residuárias de piscicultura e converter tais nutrientes em biomassa, 
sendo esta biomassa caracterizada como rica fonte de proteína unicelular. O 
presente trabalho, desenvolvido em parceria com o Centro de Pesquisa em 
Ciências de Assis (CEPECI) e o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), teve 
como objetivo, avaliar a bioconversão do nitrogênio contido em efluente de 
uma unidade de piscicultura, utilizando como tratamento um fotobiorreator 
com Arthrospira platensis (conhecida como spirulina). O parâmetro de 
qualidade da água analisada para determinar a eficiência do modelo de 
tratamento foi o nitrogênio amoniacal. A partir dos resultados obtidos, 
observou-se uma redução da concentração de amônia do efluente maior que 
99%, após o tratamento com a cianobactéria, demonstrando que o sistema 
de tratamento com a spirulina apresenta potencial em diminuir os níveis de 
nitrogênio do efluente e melhorar sua qualidade para lançamento no corpo 
hídrico receptor. 
 
 
Palavras-Chaves: Efluente. Fotobiorreator. Nitrogênio. Piscicultura. 
Spirulina. 
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USO DA ÁGUA MAGNETIZADA NO PLANTIO DE AMORA 
 
 
ALUNOS 
Daniel Santos LeÔncio  
Matheus Capato Rodrigues  
Paula Larissa Silva Dos Santos 
 
ORIENTADOR 
Valter Alves Pradela 
 
 
 
Etec Professora Nair Luccas Ribeiro - Teodoro Sampaio 
 
 
 

 uso da água magnetizada é pouco conhecido no Brasil, desta maneira 
resolvemos testar a brotação da amora com o uso da água 
magnetizada, visando eliminar as falhas no plantio e acelerar o 

desenvolvimento das plantas no seu estágio inicial. Para o experimento, 
utilizamos um imã e dois baldes de litros de água, sendo que, dentro de um 
deles colocamos o imã e no outro não. O imã em contato com a água torna-
a magnetizada, ou seja, passa a atrair metais (Ca, Mg, K, S) que encontramos 
no solo e essa água passa a ficar mais rica em nutrientes. Outra propriedade 
do imã é diminuir os clusters da água, tornando-os menores e desta forma, 
facilitando a sua penetração dentro da planta. No experimento realizado, 
utilizamos mudas de amora, em que parte foi irrigada com água magnetizada 
e parte, com água convencional. Percebemos que aquela que foi irrigada com 
a água magnetizada, os brotos emergiram mais depressa e as plantas se 
desenvolveram muita mais rápido do que as tratadas com a água 
convencional. Na nossa região, no Pontal do Paranapanema - SP, há muitos 
criadores de bicho da seda, que se utilizam da amora para alimentar as 
lagartas. Um bom plantio, sem falhas e com bom desenvolvimento pode 
influenciar positivamente a sericicultura, pois folhas de qualidade promovem 
a produção de seda de qualidade superior. 
 
 
Palavras-Chaves: Imã. Desenvolvimento. Qualidade. Brotação. Irrigação. 
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AFAPETS-AUTOMAÇÃO NO PROCESSO ALIMENTÍCIO AOS 
PETS 
 

 
ALUNOS 
Dário De Oliveira Junior 
Lucas David Oliveira De Jesus 
 
ORIENTADORA 
Simone Dos Santos Medeiros Lacerda 
 
 
 
Etec Bartolomeu Bueno da Silva 
 
 
 

 AFAPETS tem como objetivo suprir a necessidade constante de trocar 
a ração e água de animais de estimação, assim como auxiliar na 
mesma função direcionada ao setor da pecuária e em Pet Shops. O 

dispositivo ainda é útil em caso de viagens, de acordo com o Jornal Estadão 
“Uma pesquisa realizada pelo site de hospedagem canina DogHero, com cerca 
de cinco mil brasileiros, constatou que 39% deles não levam seus cãezinhos 
nas viagens; 36% afirmou levar sempre que possível e 7% leva os bichinhos 
apenas de vez em quando”. O dispositivo possui um aplicativo em que é 
possível configurar um timer para a dispersão de ração e água, assim como 
uma câmera integrada, para visualizar o animal quando o mesmo estiver 
comendo, certificando o usuário de que há ração no recipiente, assim o dono 
pode ir ao trabalho sem ter a preocupação de alimentar seu animal de 
estimação, apenas é necessário reabastecer o estoque e limpar o dispenser 
regularmente. Para o desenvolvimento do protótipo, foram integrados 
módulos, uma placa controladora Arduino Uno e a interface de 
desenvolvimento AppInventor do instituto MIT, assim como, uma câmera P2P 
Wi-fi. O projeto se aplica à IoT (Internet das coisas), conceito da modernidade 
em que o dispositivo possui uma parte física, leitura e escrita de dados, e a 
transmissão dos mesmos utilizando e conectando vários dispositivos em rede. 
 
 
Palavras-Chaves: Ração. Tecnologia. Animais. Viagens. Internet. 
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APLICATIVO DE AUXÍLIO PARA PORTADORES DE TDAH 
 
 
 
ALUNOS 
Priscila Cristina De Oliveira 
Thiago Correa Rodrigues Da Cunha 
Raquel Santos Custodio 
 
ORIENTADORA 
Argeli Pedro De Lima 
 
 
 
Etec Professor José Ignácio Azevedo Filho – ITUVERAVA 
 
 
 

o fazer uma análise aprofundada dos softwares existentes nos dias 
atuais, foi notado que há grande ausência de aplicativos voltados para 
os portadores do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade 

e os que existem nessa área não funcionam de modo totalmente eficaz. 
Portanto, foi decidido que o projeto seria desenvolvido voltado 
exclusivamente para os portadores desse transtorno. O trabalho visa como 
objetivos principais, informar, auxiliar e também incentivar os usuários a 
procurarem tratamento para que as dificuldades causadas pelo TDAH sejam 
amenizadas. A fim de que melhores resultados fossem alcançados, foram 
realizadas pesquisas, conversas com uma psicóloga e uma psicopedagoga, 
para compreender melhor os empecilhos que os portadores encontram ao 
longo do seu dia a dia, para que assim pudéssemos implantar uma área 
específica no aplicativo para o usuário se organizar de modo que venha 
diminuir tais empecilhos. Para garantir que o aplicativo será bem executado, 
estão sendo adquiridos mais conhecimentos nas linguagens de programação 
HTML, PHP e em banco de dados. Nas pesquisas que foram realizadas, ficou 
evidente que a melhor forma de ajudar, seria criando um aplicativo 
informativo e que ao mesmo tempo pudesse auxiliar o usuário. A plataforma 
informativa que está sendo desenvolvida, atende a qualquer tipo de pessoa, 
mas principalmente os portadores do Déficit em questão. Esperamos que a 
plataforma cumpra o propósito desejado, fazendo com que o Transtorno de 
Déficit de Atenção com Hiperatividade torne-se mais conhecido, fazendo com 
que o portador procure um psicólogo ou médico especializado, pois por mais 
que não exista cura, os sintomas podem ser amenizados quando o tratamento 
é feito de forma severa. 
 
 
Palavras-Chaves: Tdah. Auxiliar. Informar. Plataforma. Aplicativo. 
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BIOIMPEDÂNCIA - DETERMINANDO A COMPOSIÇÃO 
CORPORAL 
 
 
ALUNOS 
Elisa Ribeiro Floriano  
Marcos Júlio Tarifa  
Richard Franklin Alves Pagani  
 
ORIENTADOR 
Rodrigo Albino 
 
 
  
Etec de Araçatuba – Araçatuba 
 
 
 

tualmente, um quinto da população brasileira se encontra obesa sendo 
um percentual maior para as mulheres e os acompanhamentos médicos 
existentes atualmente para dar suporte a esses pacientes relatam que 

a retomada das atividades físicas é essencial para a qualidade de vida. Após 
uma semana de divulgação da pesquisa nacional de saúde (PNS), organizada 
pelo IBGE, especialistas afirmam que os dados mais preocupantes são 
reflexos de um mal que é cada vez mais comum entre os brasileiros: o 
sedentarismo. Porém os acompanhamentos detalhados destas atividades 
físicas devem ser monitorados de forma individualizada, gerando relatórios 
específicos de acordo com o desenvolvimento de cada um. Para isso o exame 
de Bioimpedância é indicado para gerar informações que serão úteis, tanto 
para a dieta balanceada como para as atividades físicas. No exame, é 
estudada, justamente a composição corporal do indivíduo. Dele, tiram-se, 
inclusive, as instruções nutricionais para montagem de dietas e de exercícios 
para atletas e esportistas. Também com o acompanhamento do exame, é 
possível criar etapas de reeducação alimentar, tornando todo o processo mais 
saudável e prazeroso. O objetivo do projeto é desenvolver um protótipo de 
um equipamento de bioimpedância para calcular e determinar a composição 
corporal conectando-se a um aplicativo para auxiliar nos tratamentos 
relacionados ao acompanhamento periódico da massa corporal. 
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CHATBOT COM IBM WATSON - ASSISTENTE DE TI 
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 objetivo desse projeto é criar um chatBot - Assistente Virtual 
Inteligente em forma de chat (conversa), um sistema online que, de 
forma autônoma, auxiliará os usuários na escolha de equipamentos 

como notebooks e/ou computadores e que melhor se adequem às suas 
necessidades. Para o desenvolvimento do chatBot, foi utilizado um framework 
de bots, definido por SILVA(2017) como sendo uma biblioteca que abstrai 
códigos. Existem muitas ferramentas desse tipo, porém a escolha foi pela 
utilização da Plataforma da Internacional Business Machines (IBM) e que 
fornece via web (cloud) diversos serviços de IA (Inteligência Artificial) e PLN 
(Processamento de linguagem Natural) - YUAN (2017) in SILVA (2017). 
Segundo CHOWDHURY(2003), in SOUZA(2018), PLN é uma técnica de IA que 
estuda a forma como os computadores interpretam a linguagem natural 
falada ou escrita. O PLN é utilizado para a criação de chatBot e o 
processamento dessas informações é realizado pelo computador com 
inteligência artificial da IBM, chamado Watson. Para que o chatBot responda 
corretamente às perguntas/dúvidas dos usuários do aplicativo, é importante 
que ele seja treinado e para isto teve-se que realizar pesquisas qualitativas 
em diversos sítios (TechMundo, Olhar Digital Clube do Hardware entre 
outros), com a finalidade de analisar as principais dúvidas na hora de comprar 
um notebook e ou computador. Este estudo foi de grande importância de 
forma a introduzir o assunto e difundir o tema, por se tratar de um assunto 
atual e em expansão. Embora o chatBot criado atenda ao seu propósito, uma 
proposta de melhoria para trabalhos futuros é a implementação de um 
módulo que fornece a resposta ao usuário, baseando-se também em 
pesquisas de preços e em reclamações na web, seja referente a 
equipamentos, fabricantes e/ou fornecedores. 
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COMANDA ONLINE: APP PARA AGILIZAR OS PEDIDOS 
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ada vez mais, os seres humanos estão buscando formas rápidas para 
se alimentarem, com isso vêm crescendo vertiginosamente as vendas 
de lanches e pratos prontos. Muitas vezes, ao chegar em um 

estabelecimento, os clientes acabam esperando muito tempo para serem 
atendidos, o que gera insatisfação e descontentamento. Pensando em 
solucionar esse problema, o sistema de comanda online visa à praticidade e 
à agilidade exigida nos dias atuais, no processo de atendimento em 
estabelecimentos alimentícios. Através de um aplicativo online, o cliente 
poderá efetuar seu pedido diretamente à cozinha, evitando espera pelos 
garçons. O sistema disponibiliza ainda um sistema de divisão de contas e 
pagamento, facilitando o atendimento. Desenvolvido em C#, no Visual 
Studio, o software está integrado ao banco de dados MySql. De forma rápida 
e fácil, permite aos clientes efetuarem seus pedidos de maneira rápida e 
eficaz. O sistema encontra-se em fase de implantação. Os testes de caixa 
branca se mostraram satisfatórios e tiveram alta aceitação dos usuários. 
Futuramente, pretende-se incorporar o sistema de QRCode no aplicativo para 
identificação das mesas. Dessa forma o aplicativo tem mostrado que atende 
aos sonhos de todo o consumidor, que é chegar em um estabelecimento e 
ser rapidamente atendido, sem ter que ficar horas esperando pelo garçom. 
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DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE COMPRIMIDOS 
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uscando informações entre os familiares, houve uma grande incidência 
de casos, em que as pessoas não conseguiam realizar a ingestão de 
medicamento no horário correto. Seja pelo simples motivo de esquecer 

o horário, ou não ter adquirido o hábito de fazer o uso do medicamento 
naquele horário específico, causando uma deficiência na execução. Não 
gerando, assim, resultados eficazes no tratamento. Possibilitando a 
prolongação do uso de medicamento, ou mesmo, o aumento da dosagem em 
virtude da resistência criada pelo fato de não se ingerir o medicamento nos 
horários corretos. Com o desenvolvimento do Dispensador de medicamentos, 
criou-se um controle eficaz nos horários e potencializando o efeito do 
medicamento, conforme deve ser o tratamento proposto pelo responsável de 
saúde. Alcançando o objetivo principal, que é o suporte nos respectivos 
horários agendados, gerando uma forma confortável em que o paciente não 
terá o stress que poderia ocasionar outros problemas, principalmente a 
ansiedade ou desespero em lembrar que o horário definido foi ultrapassado 
e a medicação não foi realizada. Tendo assim, um suporte em que o paciente 
poderá considerar criar um vínculo com o protótipo na realização de qualquer 
tratamento, sendo projetado principalmente para pacientes que não possuem 
o costume do uso de medicamento, evitando até a ingestão de medicamento 
errado, ou mesmo, a ingestão no horário incorreto. 
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EAR BUDDY-GEOLOCALIZADOR PARA DEFICIENTES 
VISUAIS 
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 EarBuddy foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar a locomoção de 
deficientes visuais em ambientes urbanos, através de um fone de 
ouvido, do tipo headset, com quatro sensores de proximidade 

infravermelho, que funcionam independentemente da luz do ambiente e com 
resultados quase inalterados mesmo com a alteração de superfícies, 
localizados na frente e dos lados do fone. A tecnologia assistiva foi 
desenvolvida, baseada em estudos de programação mobile, para desenvolver 
um aplicativo para Android, programação em C++ para Arduino, assuntos 
básicos de eletrônica e locomoção e acessibilidade de deficientes visuais em 
ambientes urbanos internos e externos. O projeto visa complementar o uso 
do bastão de hoover, popularmente conhecido como bengala, e/ou cão-guia 
permitindo ao deficiente visual identificar objetos acima do nível torácico não 
detectados pelo campo de pesquisa da bengala longa, dessa forma 
propiciando mais seguridade e autonomia ao deficiente visual. Os resultados 
obtidos foram promissores. É possível detectar facilmente os objetos ao 
redor, mesmo quando o ambiente é muito fechado, como um corredor 
estreito. Em síntese, o projeto pode ajudar muito na vida e cotidiano dos 
deficientes visuais. É simples, discreto e, como alguns investimentos, pode 
se tornar barato e acessível a alta parcela da população brasileira. 
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ETILÔMETRO COM ARDUÍNO 
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iante do aumento considerável nos índices de acidentes de trânsito, 
nos últimos anos, por embriaguez ao voltante e em sua grande maioria 
com vítimas fatais, percebemos a necessidade da criação de um 

dispositivo acoplado ao veículo que não permite a ignição, quando encontrado 
volume de álcool expelido pelo condutor. O dispositivo é um etilômetro criado 
sob a plataforma Arduíno; para a montagem deste dispositivo se faz 
necessária a utilização de vários sensores, dentre eles sensor de gás, de 
energia e componentes como leds, campainhas e relays, na qual todo o 
circuito fica acoplado diretamente a ignição do veículo, o mesmo sofrerá uma 
transformação sem seu sistema de ignição. O sistema não será mais o 
tradicional de virar a chave e ligar o veículo e sim virar a chave e soprar um 
duto de ar acoplado ao sensor de gás, que fará a leitura do ar. Se o sistema, 
após aferir esse ar expelido pelo condutor, encontrar quantidade superior a 
0,5 mg de álcool, o veículo não receberá sinal de ignição e ainda soará uma 
campainha intermitente, além do display de cristal líquido que o avisará que 
o mesmo não poderá conduzir esse veículo. Caso não encontre álcool, o 
veículo receberá por 03 (três) segundos a corrente em seu sinal de ignição. 
 
 
Palavras-Chaves: Acidente. Arduino. Etilômetro. Álcool. Ignição. 
 
 
 
 
 
 
 
  

D 



 

12ª Feteps | 2018 83 

 Eixo 4 – Informática e Ciências da Computação 
  

FINDERFOX - GERENCIAMENTO MODULAR DE NEGÓCIOS 
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pós uma pesquisa feita junto a pessoas que possuem seu próprio 
negócio, foram identificadas dificuldades no uso de ferramentas de 
gerenciamento de seus estabelecimentos e tarefas rotineiras. Outro 

fator identificado, foram as tentativas de se utilizarem alguns sistemas que 
acabaram abandonando, pois não eram baratos e nem eficientes. Essas 
pessoas demostraram a vontade de possuírem sistemas simples, mais 
dinâmicos, que atendam às suas expectativas. O objetivo principal desse 
projeto, é a integração ágil e dinâmica entre empresários e clientes, através 
da criação de um sistema gratuito e online, desenvolvido e monitorado pela 
FinderFox, no qual o usuário poderá escolher entre diversos ambientes 
virtuais e também personalizá-los de acordo com sua necessidade. 
Funcionalidades poderão ser incluídas no ambiente virtual do usuário para 
que o mesmo possa usufruir e gerenciar de maneira fácil seu negócio. Além 
disso, a meta é também proporcionar um ambiente amigável a ambos 
usuários, tudo isso levando em conta que o atual cenário da gestão 
empresarial necessita de funcionalidades que venham a beneficiar quem as 
utiliza. O Finderfox pode ser personalizado de forma fácil pelo próprio 
administrador do negócio, através de módulos que atendam às suas 
necessidades, interagindo com o sistema conforme permissões, além de 
receber suporte para que possa administrar seus negócios de forma rápida e 
eficiente. 
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GERENCIADOR DE CANIS EM PIRASSUNUNGA  
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m 2018, foi implantada no município de Pirassununga, uma campanha 
para a inserção de microchips nos animais do canil municipal, mas não 
havendo um banco de dados, o projeto acabou se tornando ineficaz. 

Além disso, a instituição não dispõe de registros virtuais para os animais que 
ali estão abrigados, dessa forma, toda a documentação gerada dentro das 
imediações do canil, são anotadas em cadernos ou folhas de papel, o que 
gera acúmulo de papeladas e dificulta a busca e o acesso as informações, o 
que prejudica o trabalho dos funcionários e enfraquece a eficiência do 
trabalho. O objetivo do SGC (Sistema de gerenciamento de Canis), é otimizar 
o tempo e os recursos oferecidos pelo canil, através da informatização de 
formulários e registros, juntamente, com a criação do banco de dados para 
os microchips, de modo que os processos administrativos dentro da 
instituição se deem de forma mais ágil e eficaz, proporcionando à equipe um 
maior período de dedicação ao bem-estar dos animais. Também, pretende-
se aumentar a divulgação do trabalho realizado no canil municipal, que 
atualmente é pouco conhecido dentro da população, permitindo que mais 
pessoas se interessem pela adoção desses animais. O software foi 
desenvolvido com o auxílio do NetBeans, baseado na linguagem de 
programação Java. Para identificar as falhas dentro e fora do canil foram 
realizadas séries de entrevistas com os responsáveis e com a população. Com 
a implantação do sistema, poderá haver um controle maior nas adoções 
evitando assim futuros abandonos. 
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GUARDIAN OF THE ANGELS 
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 presente trabalho tem por objetivo falar sobre uma pulseira 
inteligente, voltada para a segurança da população idosa. A mesma 
pulseira apresenta funções para assegurar as pessoas que exigem um 

acompanhamento integral. Nessas condições, atividades simples como se 
locomover pode se tornar um desafio árduo e de alto risco, tendo em vista o 
fato de que qualquer tipo de acidente pode ser fatal. Além disso, devido ao 
seu instável quadro clínico, por vezes podem ocorrer males súbitos e, nesses 
casos, um rápido atendimento pode ser o diferencial entre a vida e a morte 
desses pacientes. A pulseira está disposta a prover uma solução que, através 
de alguns dispositivos sensoriais e um aplicativo de celular, será capaz de 
realizar o monitoramento remoto do usuário. Guardian of the Angels, 
acoplada ao braço do indivíduo, irá monitorar a temperatura, batimentos 
cardíacos, pressão e até mesmo identificar alguma queda do usuário, assim, 
alertar o “Anjo-da-guarda” (via SMS no celular do responsável – um familiar, 
um médico, entre outros - cadastrados no dispositivo) sobre eventuais 
ocorrências. Para o desenvolvimento da mesma, foi necessária a realização 
de pesquisas no Centro Paula Souza para saber a viabilidade do produto e 
também pesquisas para relatar a real dificuldade do publico alvo (idosos). 
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IDENTIFICADOR DE DCV POR IMPULSOS ELÉTRICOS 
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 projeto se trata de um eletrocardiograma portátil capaz de identificar 
uma doença cardiovascular sem a necessidade de um médico ou 
enfermeiro. A finalidade de um Aparelho Leitor de Impulsos Cardíacos 

Elétricos (A.L.I.C.E.) é agilizar, pragmatizar o atendimento em um paciente 
e tornar o acesso a cuidados médicos facilitado e barato, pois tanto o 
eletrocardiógrafo(aparelho) quanto o eletrocardiograma(exame) são 
custosos e complicados. Algo portátil e barato possibilitaria ás pessoas a 
vantagem de um diagnóstico rápido e confiável no ambiente da própria casa. 
A.L.I.C.E. foi desenvolvida numa placa Arduíno UNO com um Módulo AD8232 
acoplado, próprio para captação de impulsos elétricos através de eletrodos e 
transmissão para o computador. Três eletrodos são colados em pontos 
específicos do corpo do paciente, conectados ao Módulo e a partir daí, os 
impulsos são registrados no programa do Arduíno para , seguida, serem 
convertidos e exibidos graficamente no programa Processing. Com a leitura 
do gráfico registrado, o programa exibe a doença diagnosticada na tela com 
base na comparação com um gráfico de um coração saudável, caso o 
computador identifique como sendo uma doença não presente no banco de 
dados, automaticamente fará a inclusão e requisitará que alguém caracterize 
o que foi registrado com o nome da disfunção. A programação foi feita usando 
a linguagem de C/C++ que é a utilizada pelo Arduíno e processing, que é um 
subset da linguagem Java. Os resultados obtidos foram a captação e 
transmissão de impulsos para o computador com sucesso. A exibição é feita 
no IDE do programa Arduíno por meio do plotter serial. O projeto é uma ideia 
cuja execução demanda de uma programação avançada e maior tempo hábil 
do que foi disponibilizado, ainda em construção, o aparelho foi planejado e 
será levado adiante até sua conclusão. Há planejamento sobre processos de 
desenvolvimento visando patente e produção industrial. 
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INFO GATHERING: ADMINISTRAÇÃO DA COLETA SELETIVA. 
 
 
ALUNOS 
Alessandro Marcondes Maciel Silva 
Danilo Mota Rodrigues Estevam 
Ramon Ferreira Rodrigues 
 
ORIENTADOR 
Aquiles Felizardo Filho 
 
 
 
Etec Doutor Demétrio Azevedo Júnior – ITAPEVA 
 
 
 

oleta seletiva é o processo de separação e recolhimento de todo lixo 
seco descartado por empresas, entidades públicas e residências. A 
coleta seletiva também tem o seu papel social, pois é garantia de renda 

a diversas pessoas que diretamente trabalham no processo de reciclagem de 
materiais. O portal de internet Info Gathering visa facilitar a localização de 
empresas prestadoras de coleta seletiva, como também, disponibilizar outras 
informações como a quantidade de lixo coletada, destinação, pesagem, que 
podem ser rapidamente recuperadas pelo cidadão e alimentadas pelas 
prestadoras destes serviços em um portal de internet centralizado. A coleta 
de dados de pesagem é realizada por uma balança própria registrando de 
forma automatizada tipo de material, peso, data de coleta e o usuário gerador 
do material coletado, visando simplificar o processo de coleta seletiva do lixo 
domiciliar entre empresa prestadora e cidadão. A metodologia desenvolveu-
se na forma quantitativa e consiste em armazenar dados de coleta de 
resíduos urbanos residenciais, por meio da criação de um site Web, em que 
estão disponibilizadas as informações referentes à coleta de lixo por parte 
das empresas. Teve-se como resultado uma ferramenta flexível com 
informações pertinentes a políticas de coleta seletiva e o desenvolvimento de 
técnicas de programação para hardware software de forma integrada, 
cumprindo a rotina dos usuários que desejarem se informar sobre a 
quantidade de resíduos pesados na região e especificamente no domicilio. 
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INTERFACE PARA AUXILIO DE COMUNICAÇÃO DE SURDOS  
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pós serem observadas diversas ocasiões, em que barreiras 
comunicativas atingiram a cidadãos surdos ou mudos que estavam 
simplesmente tentando seguir com sua vida cotidiana, ficou entendido 

que não importa o ambiente em que estão, dificuldades para se comunicar 
sempre surgem. Além disso, observou-se que, na grande maioria dos casos, 
as pessoas que trabalham em lugares por eles frequentados, possuem pouco 
ou nenhum conhecimento para lidar com o público portador de deficiências 
comunicativas. Com o objetivo de amenizar as dificuldades enfrentadas por 
pessoas que se comunicam por LIBRAS, foi idealizado um projeto capaz de 
reduzir, a barreira de comunicação que os cerca. Contando com o auxílio da 
tecnologia para que as metas sejam atingidas, será criado um software capaz 
de reconhecer os sinais feitos pelas mãos do usuário, utilizando como base a 
LIBRAS, e associá-los com os caracteres alfanuméricos que os representam, 
gerando assim um texto formatado na língua portuguesa, o qual poderá ser 
lido por qualquer pessoa. Para tal, será utilizado um algoritmo especialmente 
criado para a tarefa de reconhecimento de gestos, utilizando-se de uma já 
amplamente difundida ferramenta de análise de imagens, a OpenCV. Para 
tanto, o software final precisa ser eficiente e de fácil uso, possibilitando que 
pessoas sem qualquer experiência ou familiaridade com o mesmo possa 
desfrutar de suas usabilidades. 
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INVESTEEN - FINANÇAS NA ESCOLA 
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 presente projeto denominado INVESTEEN Finanças na Escola busca 
fomentar a educação financeira entre os jovens alunos do curso técnico 
integrado ao ensino médio por meio do desenvolvimento e posterior 

utilização do aplicativo para celular e web INVESTEEN por todos os jovens da 
comunidade escolar. Assim, pode promover o entendimento do sistema 
econômico financeiro nacional e prover orientações com relação à 
administração das finanças pessoais, consumo consciente, correta utilização 
do dinheiro, bem como entender do mercado financeiro, como investir, 
opções de investimentos, informações sobre as corretoras de valores e 
operações junto à Bolsa de Valores de São Paulo, B3 BRASIL, BOLSA, 
BALCÃO. Saber lidar com dinheiro, perante as condições macroeconômicas 
adversas, torna-se muito importante para viabilizar o planejamento 
financeiro diante cenários de incertezas e concretização de projetos de vida 
pessoal, favorecendo assim, o uso consciente do dinheiro e a formação de 
poupança e patrimônio. O website e aplicativo para celular INVESTEEN, 
direcionado ao público jovem, permitirá a disseminação de conhecimento 
sobre educação financeira e mercado financeiro de forma mais interativa, 
utilizando uma linguagem simples, acessível e de fácil compreensão para os 
jovens. Trata-se de um estudo de caso único no qual foram realizadas 
entrevistas por meio de roteiro semiestruturado para mapear as necessidades 
dos usuários e o conhecimento prévio dos jovens sobre o tema. 
 
 
Palavras-Chaves: Educação. Finanças. Aplicativo . Celular . Web. 
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ITAN - O PROFESSOR VIRTUAL 
 
 
 
ALUNOS 
Luciano Citroni Lopes 
Gabriel Oliveira 
 
ORIENTADOR 
Eliton Camargo De Oliveira 
 
 
 
Etec Doutor Nelson Alves Vianna – Tietê 
 
 
 

urante a vida escolar muitos alunos se deparam com dificuldades e 
carências de aprendizagem que se tornam obstáculos a serem 
superados.Nas pesquisas realizadas durante o desenvolvimento do 

projeto ficou evidente que a maioria dos alunos encontram alguma dificuldade 
em aprender ou compreender algumas matérias. Após a realização de alguns 
testes com o protótipo do projeto ITAN observou-se uma maior facilidade dos 
alunos em resolver os conteúdos propostos, conseguindo compreender 
melhor a matéria e resolver os exercícios. O projeto ITAN tem por objetivo 
proporcionar, através de uma interface amigável e intuitiva, um meio 
tecnológico que contribua com a suplementação das carências e lacunas de 
aprendizagens encontradas pelo aluno durante sua vida escolar, 
principalmente nas matérias de base comum como matemática e português. 
Para isso o ITAN apresenta um ambiente Web e um sistema computacional 
instalável, onde os professores podem postarem os conteúdos de suas 
disciplinas e os alunos podem buscar respostas para suas dificuldades, em 
um formato onde o sistema aproxima professores e alunos em uma estrutura 
de grupo de estudo visando a superação das dificuldades apresentadas. 
Acreditamos que a utilização do software ITAN levará os usuários a 
superarem as dificuldades encontradas nos processos de aprendizagem do 
cotidiano escolar. 
 
 
Palavras-Chaves: Software. Aprendizagem. Computacional. Obstáculos . 
Escolares. 
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LIXO ELETRÔNICO 
 
 
ALUNOS 
Carlos Eduardo Siqueira Scorci 
Igor Businaro Masquio 
Heitor Henrique Antunes De Lima 
 
ORIENTADOR 
Luiz Henrique Balbo 
 
 
 
Etec de Fernandópolis - Fernandópolis  
 
 
 

 Lixo Eletrônico é um projeto que conta com a participação de alunos 
de vários cursos de nossa escola e que tem a finalidade de se recolher 
e se recuperar equipamentos, em especial computadores, periféricos 

e acessórios, que seriam descartados de forma inadequada e que acabaria 
por provocar a degradação e poluição do meio ambiente, e os reverter em 
doações para as instituições sociais da cidade e para alunos da comunidade 
escolar. Inicialmente, o material recolhido passa por uma pré-seleção, em 
que peças com maior grau de avaria são separadas para o envio definitivo à 
reciclagem e as demais são desmontadas para que seja feita a limpeza, 
lubrificação, troca de equipamentos defeituosos ou adição de peças faltantes, 
além dos testes de inicialização (boot). Na sequência, os alunos realizam a 
instalação do Sistema Operacional (open source), de acordo com o 
desempenho e capacidade do hardware, instalam o pacote de aplicativos 
básicos e outros softwares que serão úteis durante a realização de 
determinadas tarefas com o equipamento. Finalmente, o computador está 
pronto para ser doado. Todo este trabalho também acaba por proporcionar a 
realização de outras ações solidárias como a manutenção gratuita dos 
equipamentos de pessoas que não dispõem de conhecimento ou condições 
financeiras para fazê-lo e que acabam por procurar o projeto. 
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MATRIMONIUM - SEU CERIMONIALISTA VIRTUAL 
 
 
ALUNOS 
Gabriele Barros Camargo 
Vitória Barbosa Barros 
 
ORIENTADOR 
Antônio César Lemos De Oliveira 
 
 
 
Etec de Sapopemba - São Paulo 
 
 
 

 projeto tem como tema central a resolução de problemas e 
dificuldades que os noivos encontram, a partir do momento em que 
dizem sim a um futuro casamento, até toda a preparação da cerimônia, 

gerando um nível de stress muito elevado, tanto para o noivo, quanto para a 
noiva. Tais dificuldades foram identificadas através de pesquisas realizadas, 
diretamente com casais que pretendiam se casar e recém-casados que 
realizaram um casamento “completo”, com cerimônia e festa. Foi realizada 
uma pesquisa qualitativa e quantitativa através da plataforma Google Forms, 
para identificar o público alvo e o problema relacionado. Com esses dados, 
foi identificada a necessidade de algo que pudesse ajudar a tornar essas 
tarefas em algo simples e a partir disto surgiu o aplicativo Matrimonium. Esse 
aplicativo auxiliará o usuário na hora da organização de seu casamento, 
desde a escolha dos profissionais e seleção de lista de convidados e gastos, 
tudo de forma personalizada, de acordo com a necessidade dos noivos. O 
aplicativo tem o objetivo de facilitar a organização, ele também apresentará 
possíveis fornecedores de serviços, entre eles: Floriculturas, fotógrafos, 
estilistas e afins. Desta forma foram realizadas pesquisas qualitativas através 
do Google Forms com empresas, para verificar a aceitação dos fornecedores. 
 
 
Palavras-Chaves: Organização. Pesquisa. Casamento. Facilitar. 
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MONITORAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO EM TEMPO 
REAL 
 
 
ALUNOS 
Marcelo Rodrigues Barreto 
Matheus Alves Ramos 
Pedro Henrique Passagnoli 
 
ORIENTADOR 
Rodrigo De Araújo Temóteo  
 
 
 
Etec de Hortolândia - Hortolândia  
 
 
 

osso projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo 
para monitoramento da frota de ônibus de nossa cidade. Tivemos esse 
insight devido a grandes reclamações sobre atrasos, ônibus que não 

passam devidamente no horário, e as dúvidas: Onde está o seu ônibus? Se 
está perto ou não? Se está circulando ou está parado? E se estiver 
inoperante? Por que está? A prefeitura, atualmente, tem 18 linhas operantes 
com 35 ônibus e mesmo com fiscal no terminal (ponto final), ainda acontecem 
reclamações dos usuários. Quando um ônibus fica inoperante, precisa que o 
motorista ligue para um fiscal para conseguir remanejar o ônibus, o que pode 
faz com que todo o sistema perca a agilidade da prestação de serviço da 
empresa. Desse modo, esperamos que nosso aplicativo venha a melhorar 
relativamente com a adesão da população, das empresas de transporte 
público e das autoridades do município. Utilizaremos as tecnologias de 
aplicativos mobile e as tecnologias de desenvolvimento de aplicações web 
que foram ensinadas no curso de Informática para Internet. Teremos neste 
processo apoio de nossos professores, da administração da escola, de 
algumas autoridades do município como vereadores, secretário de transporte 
e do próprio prefeito para que possamos tentar desenvolver esta solução e 
impactar de forma benéfica na vida do cidadão de nossa cidade. 
 
 
Palavras-Chaves: Mobile. Aplicativo. ônibus. Web. Tecnologia. 
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ONDE ESTÁ MEU ÔNIBUS? 
 
 
ALUNOS 
Beatriz Rocha Da Silva 
Matheus Rodrigues CaraÇa 
Kesselyn Juliana Fortunato Domingues  
 
ORIENTADOR 
Paulo Henrique Araujo Oliveira 
 
 
 
Etec de Itaquaquecetuba – Itaquaquecetuba 
 
 
 

esde os primórdios, é visível que a mobilidade urbana é um fator 
fundamental para que haja relações interpessoais e melhor qualidade 
de vida. Sendo assim, o transporte viário se enquadra como um agente 

indispensável para o deslocamento humano. No município de 
Itaquaquecetuba, as características do sistema viário estão bem definidas, 
afetando diretamente sua população. Dessa maneira, os problemas 
encontrados no transporte coletivo da cidade estão relacionados à ausência 
de organização por parte da empresa de transporte. Além disso, a falta de 
disseminação das informações referente aos horários dos ônibus entre 
passageiros, motoristas e a própria entidade, fazem com que as pessoas 
fiquem durante longos períodos esperando nos pontos de ônibus, gerando 
muitas vezes atrasos, que ocasionam estresse, podendo também aumentar 
a vulnerabilidade dos cidadãos que se encontram em locais com pouca 
segurança. Em virtude disso, para aumentar a troca de informações entre os 
usuários do transporte coletivo da cidade de Itaquaquecetuba, surge a 
necessidade da construção de um aplicativo que amenize essa problemática, 
utilizando de recursos dos smarthphones. Portanto, a partir das pesquisas 
realizadas foi possível compreender o funcionamento do sistema viário do 
município de Itaquaquecetuba, identificando as necessidades que podem ser 
supridas e assim gerar informações sobre os ônibus, e disseminá-las, 
reduzindo gastos com dispositivos e tecnologia de instalação no transporte 
coletivo. 
 
 
Palavras-Chaves: Itaquaquecetuba. Transporte. Disseminação. 
Informações. Cidadãos. 
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PESSOAS DESAPARECIDAS NO BRASIL: CRIAÇÃO DE UM 
APP 
 
 
ALUNOS 
Maiala Safira Vieira Gomes  
Vitoria Mazoni Castillero  
VittÓria Vieira Zachi 
  
ORIENTADOR 
Miguel Rodrigues Del Barc 
 
 
 
Etec Professor André Bogasian – OSASCO 
 
 
 

 volume de desaparecidos ultrapassa a percepção que a sociedade tem 
do problema. De acordo com Barros (2015), “todos os anos, 
aproximadamente 40 mil crianças desaparecem no Brasil”. Segundo o 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2017), atualmente, existem 
registrados 693.076 casos de desaparecimento no Brasil de 2007 a 2016. São 
190 pessoas por dia nos últimos dez anos. Em números absolutos, o Estado 
de São Paulo lidera as estatísticas, com mais de 200 mil registros. Neste 
contexto da realidade brasileira, presenciamos diversos sistemas que buscam 
ajudar as pessoas, buscam facilitar o dia a dia, o transporte e as compras, 
por exemplo. Porém há um deficit de uma política priorizada em relação às 
informações sobre pessoas desaparecidas. Os familiares dessas pessoas não 
têm suporte adequado e eficaz que lhes dê o apoio na busca incessante de 
informações sobre essas pessoas, isso por que não há um sistema unificado 
de dados. O objetivo é oferecer um aplicativo que tenha um banco de dados 
aprimorado com os principais hospitais e delegacias de sua cidade. Neste 
aplicativo será necessário criar uma ficha de registro para a pessoa 
desaparecida, com suas principais características. Após o cruzamento de 
dados, informações e características, qualquer semelhança registradas entre 
duas pessoas, ocorrerá uma notificação, constando o lugar em que se 
encontra esta pessoa registrada e mais informações adicionais. 
 
 
Palavras-Chaves: Desaparecidos. Informações. Pessoas. App. Banco De 
Dados. 
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PETICIONAMENTO ELETRÔNICO 
 
 
 
ALUNOS 
Natasha Cavazani Vieira 
Nathalia Harumi Yamaguti 
Juliana Angelica De Carvalho Bento 
 
ORIENTADORA 
Tassia Da Silva Carvalho 
 
 
 
Etec de Fernandópolis - Fernandópolis  
 
 
 

 presente sistema de peticionamento eletrônico propõe um simulador 
que servirá aos alunos e professores do curso de Serviços Jurídicos 
para auxiliá-los durante as aulas, proporcionando aos alunos a prática 

processual, de uma forma mais abundante para que os mesmos atinjam a 
um mérito profissional. Em virtude disso, o sistema busca dar a oportunidade 
aos alunos participarem de uma simulação de criação e alteração de 
processos, enviando-os aos professores de forma eletrônica, que são 
comparados aos advogados e juízes, para que então entendam de uma forma 
mais ampla e dinâmica sobre peticionamento. Visando a uma maior aquisição 
das competências e habilidades exigidas no curso, reforçando o conteúdo já 
estudado, preparando os alunos para o mercado de trabalho. Inegavelmente 
a pesquisa de mercado foi realizada para coletar informações precisas, 
certificando-se dos pontos fortes e fracos dos clientes, constatando as reais 
necessidades do público, orientado-se antes de ir para o mercado de trabalho. 
Dessa forma, foram utilizadas metodologias para criar esquemas visuais, 
sejam eles um logotipo, logomarca, para realização dos 4ps e do CANVAS, 
em que se representam as principais ideias do projeto. Com o fim de trazer, 
aos professores e alunos, a percepção do peticionamento eletrônico, o 
sistema apresenta conceitos aceitáveis pela maior parte do público, visando 
a novas ideias para dar continuidade ao mesmo. 
 
 
Palavras-Chaves: Peticionamento. JurÍdico. Simulador. Processo. 
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PORTAL E APP PARA GERENCIAR UMA FÁBRICA DE 
CULTURA 
 
 
ALUNOS 
Lílian Carneiro Ramalho 
Barbara Meira 
Mikhael Lucas De Oliveira 
 
ORIENTADORA 
Vanessa Ferraz Duarte Costa 
 
 
 
Etec de Guaianazes - São Paulo 
 
 
 
 

 cultura é um dos mais eficazes atributos para o subsídio do 
crescimento de jovens e crianças, possui papel meritório na vida de 
todos os indivíduos como fator de identificação pessoal e social que se 

dá a um padrão de hábitos e comportamentos que integralizam componentes 
sociais a cada geração. O Programa Fábricas De Cultura contribui 
primorosamente para a formação e transformação de uma sociedade que 
através de conhecimentos e oportunidades adquirem acesso de qualidade à 
cultura e à arte. E tem como objetivos, o estímulo ao desenvolvimento 
integral dos indivíduos e grupos, por meio da valorização e ampliação de 
universos culturais, de situações de convivência e experiências artísticas, 
além de incentivar e potencializar a articulação de redes de produção e 
circulação cultural. A Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes está localizada 
entre os 19 distritos com maior vulnerabilidade juvenil do município de São 
Paulo. As Fábricas de Cultura contam com o agendamento e gerenciamento 
das agendas de diversas atividades culturais. Uma problemática encontrada 
em entrevista foi a duplicidade de horários agendados a atividades diferentes, 
bem como o gerenciamento das agendas e a disponibilidade das mesmas aos 
solicitantes e colaboradores da Fábrica de Cultura, como também a 
divulgação de suas atividades dentro da comunidade em que está localizada. 
Este projeto propõe a construção de um portal web que permita o 
gerenciamento da agenda de atividades e programações em conjunto com 
um app que permita a visualização destas atividades e contribua com a 
divulgação da instituição e em seu crescimento é a proposta de trabalho 
apresentada. 
 
 
Palavras-Chaves: Portal. App. Cultura. Fábrica. Tiradentes. 
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PORTAL WEB SCHOOL SISTEMA DE GERENCIAMENTO 
ESCOLAR 
 
 
ALUNOS 
Beatriz Barros Brito 
Samuel Pereira Rodrigues Leite 
Marcelo Barbosa Cabral 
 
ORIENTADOR 
Wagner Gusmão 
 
 
 
Etec de Barueri – Barueri 
 
 
 

 demanda por acessibilidade a recursos online vem crescendo 
exponencialmente ao redor do globo inclusive no setor de educação. 
Instituições de ensino buscam acompanhar as novas tendências da 

área e integrar seus métodos de ensino e contato com a comunidade através 
dos meios tecnológicos, no entanto, muitas falham na construção desde 
vínculo. Apesar de numerosas organizações escolares possuírem sites na 
internet, algumas carecem de dados que permitem ao seu público-alvo obter 
elementos que pautem suas escolhas. Desta forma, este trabalho se propõe 
a desenvolver um portal visando aproximar escolas, alunos, professores e 
sociedade, por meio de um ambiente educacional online que agregue 
informações relevantes aos usuários e promova maior interatividade através 
de um ambiente totalmente configurável para o administrador através do 
gerenciamento dos processos de manipulação de dados no portal. Essa 
configuração permitirá que alunos e professores possam utilizar os mesmos 
recursos para envio e recebimento de trabalhos e arquivos que julguem 
serem pertinentes ao conhecimento coletivo e aos visitantes ou interessados, 
a buscarem informações sobre a escola em que desejam estudar, as unidades 
mais próximas, como também questionar diretamente aos administradores 
sobre dúvidas que venham a ter em relação às informações direcionadas. 
Portanto, esta rede social proposta pelo WBS busca permitir à comunidade 
adquirir informações relevantes sobre as organizações escolares agregando 
interatividade ao setor educacional. 
 
 
Palavras-Chaves: Portal. Ensino. Educação. Interatividade. Professor 
Aluno. 
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RECRE-D - MOTIVANDO A EDUCAÇÃO 
 
 
ALUNOS 
Caroline Rodrigues Nunes 
Matheus Santos Barbosa 
Lucas Lima Carvalho 
 
ORIENTADOR 
Bruno Santos Nascimento  
 
 
 
Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Santana de Parnaíba 
 
 
 

 projeto visa como resultado à criação de um site que forneça 
aprendizagem de maneira lúdica, através de animações, de forma 
eficiente, rápida e buscando um maior envolvimento dos alunos em 

relação aos conteúdos vistos dentro da sala de aula para assim melhorar o 
rendimento dos mesmos. É comum, sociedade, pessoas que possuem 
dificuldades de aprendizagem, principalmente alunos de na ensino regular. A 
escassez de métodos auxiliares colabora para que o ensino seja superficial e 
que os alunos obtenham um rendimento baixo juntamente com as dúvidas 
sobre aquilo que lhes foi ensinado. A dificuldade torna-se maior quando se 
trata de alunos com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade), Dislexia e deficiência auditiva, por serem inquietos, 
desatentos e contando com a inclusão desses. Com o uso de formas lúdicas 
de aprendizagem, os alunos poderão aprender de forma mais rápida e 
divertida, além de possuírem uma base de pesquisas para sempre que 
necessário revisar conteúdos, aumentando o suporte escolar no horário extra 
aula. Além desses fatores, a forma de aprendizagem lúdica desenvolve a 
imaginação, o raciocínio e a criatividade nos alunos. E em casos de 
transtornos de atenção, a maneira lúdica estimulará a autonomia do aluno 
juntamente com o estímulo à concentração destes. Partindo de pesquisas 
bibliográficas e vivências estudantis, idealizou-se o projeto contando com 
materiais didáticos, softwares para criação das animações e orientações. 
 
 
Palavras-Chaves: Educação. Animações. Aprendizagem. Ludicidade. 
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RITA FOCUS - TRATAMENTO DE DEFICIT DE ATENÇÃO 
 
 
ALUNOS 
Raquel De Moura Martins 
Emilli Medrado Dos Santos 
Erica Granjas Rodrigues 
  
ORIENTADOR 
Andrei Inoue Hirata 
 
 
 
Etec Sebastiana Augusta de Moraes - Andradina 
 
 
 

 Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um 
transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na 
infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. 

As crianças com TDAH são comumente descritas como desligadas, 
aborrecidas e desmotivadas frente às tarefas, sem força de vontade, 
bagunceiras e desorganizadas. São crianças agitadas, são barulhentas e 
tendem a fazer coisas fora de hora. Além dessas características, é comum 
que crianças com TDAH apresentem outros sintomas, como baixa tolerância 
à frustração, troca contínua de atividades e dificuldade de organização. Nos 
dias de hoje, uma grande parte dos profissionais clínicos acreditam em três 
problemas primários do TDAH: a dificuldade em manter a atenção 
(desatenção), o controle ou inibição de impulsos (impulsividade) e a atividade 
excessiva (hiperatividade). Contudo o objetivo do projeto tem como 
finalidade ajudar as pessoas com déficit de atenção, por meio da tecnologia. 
Através da criação de um Software, o qual ajudará as crianças com TDAH a 
terem melhorias relacionadas ao raciocínio lógico, capacidade de fazerem 
escolhas e terem maior segurança de si mesmas. O aplicativo conta com 
diversos jogos com o objetivo de combater o déficit de atenção. O jogo 
permite escolher exercícios que são divididos em categorias como raciocínio 
lógico: Xadrez, dama; melhorar a memória: Jogo da memória, jogo de erros. 
Entre outros jogos com categorias diferentes. 
 
 
Palavras-Chaves: Tecnologia. Tdah. Crianças. Desatenção. Impulsividade. 
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SISTEMA DE CAPTAÇÃO SOLAR PARA VEÍCULOS -
GIRASSOL 
 
 
ALUNOS 
Francielly Santos Carvalho 
Arthur Marcelo Santana Alves 
 
ORIENTADOR 
Antônio José Dos Santos Junior 
 
 
 
Etec de Guaianazes - São Paulo 
 
 
 

aseado em um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC, em que os alunos desenvolveram o primeiro ônibus 100% 
elétrico do país, movido por energia solar, que utiliza um sistema de 

captura através de placas fotovoltaicas, são placas que capturam a luz solar 
durante o dia. Instaladas sobre o teto do ônibus e no telhado do laboratório 
de pesquisa da universidade. O ônibus roda durante o dia mas não utiliza a 
luz solar diretamente para o seu funcionamento, ele recarrega suas baterias 
no período da noite. O diferencial do nosso projeto, o Sistema de captação 
solar para veículos - Girassol, é capturar e utilizar em tempo real a energia 
solar para movimentar-se pela cidade, como as grandes cidades possuem 
enormes prédios e arranha-céus em muitos pontos a luz solar não pode ser 
capturada, o veículo se move em muitas direções o ônibus pode deixar de 
receber a luz solar em determinados pontos. Para isso, os alunos da Etec de 
Guaianazes (em um projeto de Robótica, utilizando Arduino) pensaram em 
painéis móveis controlados por sensores sensíveis à luz, sensores que 
identificam a maior intensidade de luz solar (LDR–Light Dependent Resistor) 
e direcionam os painéis solares em direção aos raios de sol. Com esse projeto 
seria possível economizar litros de combustível (diesel) por mês, gerando 
uma economia de 2 Milhões mensais, segundo uma reportagem do jornal 
Estadão. Além da economia, outro benefício seria ao meio ambiente, com a 
redução de lançamento de gases poluentes na atmosfera. Na Cidade de São 
Paulo, são lançados diariamente 500 toneladas de material particulado todos 
os dias, o que é muito prejudicial à saúde segundo a Organização Mundial da 
Saúde. Ideias como essas podem evitar mais de 7.000 mortes nos próximos 
anos. A energia do sol é renovável, não polui, tem baixo custo. 
 
 
Palavras-Chaves: Ônibus. Girassol. Arduino. Robótica. Meio-ambiente. 
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SISTEMA GERENCIADOR DE FEIRA CIENTÍFICA 
 
 
ALUNOS 
Anderson Oliveira De Matos 
Carlos Eduardo Santos 
Gisele Cristina Samudio 
 
ORIENTADOR 
Rafael De Colle  
 
 
 
Etec de Hortolândia - Hortolândia  
 
 
 

osso projeto facilitará todo processo manual e cansativo, que é avaliar 
e ranquear trabalhos e projetos em feiras científicas. Este trabalho no 
formato atual é manual e exige a digitação das fichas de avaliação em 

uma planilha do excel que vai dando aos gestores da feira os resultados 
parciais e o andamento das avaliações já feitas. Nosso projeto além de dar a 
oportunidade de alunos participantes da feira terem um feedback rápido 
sobre a avaliação feita sobre seu projeto pelo avaliador, permite ajustes em 
tempo real da sua própria apresentação. Buscando temas para nosso trabalho 
de conclusão de curso por meio de problemas / dificuldades na nossa escola, 
encontramos a oportunidade de sanar essa dificuldade encontrada no 
processo de avaliação de feiras científicas dos TCCs dos alunos na nossa 
escola e até mesmo em outras feiras que já visitamos. O sistema funcionará, 
através de uma rede intranet wifi, por meio da qual, os avaliadores e 
organizadores acessarão o sistema, através dos seus próprios celulares 
agilizando o processo de avaliação e eliminando a parte manual de se 
contabilizar os resultados. Por meio de nossos conhecimentos adquiridos em 
aula trataremos aqui de um projeto simples, porém muito eficaz, viabilizando 
avaliações e premiações de forma prática e rápida. 
 
 
Palavras-Chaves: Feira. Científica. Avaliação. Aplicativo. Ranking. 
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SISTEMA INTEGRADO GERENCIADOR DE BENEFÍCIOS 
 
 
ALUNOS 
Arthur De Oliveira Galanti 
Luís Fernando Menari Filho 
Michel Henrique Dos Santos 
 
ORIENTADOR 
Valnei Henrique Dos Reis 
 
 
 
Etec Antonio de Pádua Cardoso - Batatais 
 
 
 

 Projeto objetiva a construção de um sistema de informação, que 
unifica o banco de dados de todas as entidades sociais que 
proporcionam benefícios às famílias, organizando e gerenciando a 

distribuição dos mesmos. Os principais benefícios sociais, oferecidos 
inicialmente para controle neste projeto serão: Cestas Básicas Alimentícias, 
Passagem Perícia / Itinerante e Auxílio Funeral. Os demais benefícios sociais, 
exclusivos de entidades, de que temos ciência serão acrescentados pelas 
mesmas. Batatais, mesmo contando com a sua pequena população, possui 
uma dificuldade no trabalho dos contribuintes que desejam ajudar famílias 
necessitadas, um outro objetivo é facilitar esse acesso para instituições locais 
e para outras cidades, assim melhorando a área de acolhimento social das 
mesmas. Pretende-se, com o projeto, contribuir para acessos rápidos na 
construção de um diagnóstico municipal, diminuindo duplicidades de 
atendimento que existem hoje, assim podendo beneficiar uma maior 
quantidade de famílias, ampliando a visão de todos para maior clareza e 
transparência das aplicações dos benefícios. Sua metodologia abrange o uso 
de formulários web (ASP.NET), que ficarão disponíveis online para acesso de 
cada instituição governamental e não governamental local. Toda instituição 
terá seu cadastro feito previamente e deverá apresentar, no ato da solicitação 
de senha, o profissional, assistente social, que usará o sistema de informação 
unificado. Neste sistema, poderá ser feito cadastro de famílias (possuindo um 
único responsável), verificação de estoque de cestas básicas, registro de 
benefícios concedidos e consulta de responsável solicitante, assim 
informando se o mesmo ou qualquer um do seu grupo familiar, já é 
cadastrado e/ou já recebeu algum benefício. Podemos concluir que, com a 
criação desse sistema, espera-se gerar um total controle na distribuição de 
benefícios, fazendo com que não haja nenhum tipo de duplicidade de 
atendimento e com que integre os polos de atendimentos locais trazendo 
praticidade, agilidade e eficiência para a administração assistencial pública. 
 
 
Palavras-Chaves: Benefícios. Cestas Básicas. Famílias. Social. Duplicidade. 
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SISTEMA LOCALIZADOR - FIND ME 
 
 
ALUNOS 
Leandro Pereira Dos Santos 
Sthefany De Fatima Macedo Lima 
Gustavo Ferreira De Miranda 
 
ORIENTADORA 
Fátima Mendez Candia Cavassana  
 
 
 
Etec de Cubatão - Cubatão 
 
 
 

om a ocorrência de diversos casos de crianças, deficientes, idosos e até 
animais domésticos se perdendo, foi desenvolvido o Sistema 
Localizador - Find Me. O qual tem como objetivo evitar acidentes 

ocasionados pela falta de informação sobre localização. O projeto utilizará 
uma pulseira rastreadora, por meio da qual será possível visualizar a 
localidade em tempo real do indivíduo ou do animal, podendo assim, evitar o 
seu sumiço. Esta será composta por um material resistente e confortável para 
o usuário, permitindo a ele realizar suas tarefas normalmente. A pulseira 
utiliza recursos GPS- Global Position System ou Sistema de Posicionamento 
Global, que será conectado a um aplicativo. Para rastrear a pulseira, 
primeiramente, é necessário inserir dados para registrar a conta e a partir 
dela escanear ou digitar o código da pulseira para sincronizá-la. Poderá 
escolher o nome e a cor da pulseira do dependente, a fim de uma identificação 
mais fácil no mapa. A pulseira será desenvolvida, a partir de um material 
resistente e ecológico, de modo que não danifique o sistema da pulseira e 
que seja confortável para o usuário. A partir do chip rastreador GPS, 
integrado à pulseira, será possível emitir a localização para o aplicativo, que 
além de mostrar a localização do dependente que estará utilizando a pulseira, 
também permitirá ao responsável estabelecer limites de distância do mesmo. 
 
 
Palavras-Chaves: Localizador. Sistema Digital. Pulseira Digital. 
Geolocalizador. Aplicativo. 
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SISTEMA PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIOS  
 
 
ALUNOS 
Rudinei Kuznier Silva 
Lavinia Braga Da Silva Elias 
 
ORIENTADOR 
Ramon Alves Trigo 
 
 
 
Etec de Registro - Registro 
 
 
 

 projeto é o desenvolvimento de uma aplicação que tem como objetivo, 
auxiliar pessoas em situações de possíveis incêndios demonstrando a 
melhor saída do ambiente, de acordo com o seu posicionamento dentro 

do mesmo, sendo que essas situações de risco podem ocasionar óbitos por 
causa de ocorrerem em sua grande maioria em ambientes fechados. A 
construção do projeto se fundamenta na falta de informação e pouco 
conhecimento de determinadas situações que são necessárias para a 
sociedade e como prosseguir em determinadas situações, afinal os incidentes 
por causa de incêndios podem ocorrer a qualquer momento e sendo 
necessário aplicar regras de treinamento de incêndios, os treinamentos são 
aplicados através do corpo de bombeiros. Em suma, o projeto consiste no 
mapeamento de construções (prédios, shoppings, escolas) comuns no dia - a 
- dia das pessoas, de uma maneira prática e acessível, demonstrando os 
cômodos, corredores e as saídas. O projeto é uma ferramenta para aprimorar 
o treinamento do corpo de bombeiros, permitindo que as pessoas consigam 
realizar com uma maior facilidade o treinamento que receberam para uma 
situação de risco. O projeto possui duas interfaces mobile, uma para o civil 
que está dentro do ambiente e outra interface mobile para o brigadista que 
está no ambiente externo e possui a necessidade de entrar dentro do 
ambiente de risco sendo assim aprimorando o treinamento dos brigadistas. 
 
 
Palavras-Chaves: Mobile. Risco. Ambientes. Brigadistas. Civis. 
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SITE PARA APRESENTAÇÃO DE REUSO DE RECICLÁVEIS 
 
 
ALUNOS 
Eduardo Henrique Silva 
Samuel Lima Moreira 
Rauan Dickson Da Cruz Ferreira 
 
ORIENTADOR 
Thiago Lima 
 
 
 
Etec Doutor Demétrio Azevedo Júnior - ITAPEVA 
 
 
 

m pleno século XXI, é cada vez mais comum e abundante o descarte de 
lixo em todos os campos da sociedade. Devido à constante evolução 
tecnológica e o aumento do excedente populacional, o acúmulo de lixo 

é cada vez mais comum, tornando-se um problema crescente e foco de 
preocupação, tanto de órgãos governamentais, quanto no meio social. Mesmo 
com a existência de campanhas de conscientização para com o lixo, grande 
parte da população ainda deixa a desejar no quesito reciclagem e 
reaproveitamento adequado. Foi pensando no termo “reciclagem e 
reaproveitamento”, que este trabalho se embasou, tendo este como objetivo 
a elaboração e desenvolvimento de um website que visa fornecer informações 
para o usuário sobre métodos simples e práticos de reaproveitamento de 
materiais recicláveis. A janela inicial do site é a tela principal, em que o 
usuário tem uma visão ampla de algumas das publicações de conteúdo do 
site e acesso a uma apresentação de imagens (3 imagens). Os usuários 
também terão contato com um menu na barra de navegação, com as opções 
“Página Inicial”, “Menu de Referência” e “Pesquisar”. O link “Página Inicial” 
direcionará o usuário para a página principal. O link “Menu de Referências” 
dará a opção para o usuário de escolher links de atalho para as postagens de 
seu interesse, sendo eles: “Garrafa Pet”, “Pneu”, “Vidro”, “Papelão”, “Latinha” 
e “Madeira”. O link “Pesquisa” dará ao usuário a opção de pesquisar 
postagens com palavras chaves, como: “Quarto”, “Cozinha”, “Banheiro”, 
entre outros. Com relação ao site, este se mostrou como adequado nos 
aspectos de usabilidade e acessibilidade, levando-se em conta as diversas 
mídias disponíveis para exibição de um sítio eletrônico, apresentando-se 
como uma ferramenta adequada de conscientização e divulgação de práticas 
responsáveis, pois apresenta diversas alternativas de reuso e amplia o 
alcance de tais conhecimentos para a população. 
 
 
Palavras-Chaves: Reciclagem. Website. Reuso. Ambiente. Tecnologia. 
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TECNO PET 2.0: DISPENSADOR DE RAÇÃO AUTOMATIZADO 
 
 
ALUNOS 
Anna Laura Campaner Lima 
Jurandir Silva Hora 
Luana Regina Marques 
 
ORIENTADOR 
Adriano Castro 
 
 
 
Etec de Lins - Lins 
 
 
 

 mercado pet é uma das tendências no mundo; o Brasil ocupa o quarto 
lugar, entre os países com a maior população de cães e gatos, mesmo 
assim o mercado pet é ainda pouco explorado, principalmente no 

seguimento de pet care, pois cães e gatos precisam de certa quantidade de 
calorias em seu dia, de acordo com o seu porte e idade. Então esses animais 
acabam consumindo menos ou mais que o necessário para seu bem estar. 
Este projeto tem a finalidade de solucionar esse problema, possibilitando um 
controle e acompanhamento fidedigno da alimentação dos pets e 
implementar o uso de tecnologia no mercado pet que ainda é pouco 
encontrado. O projeto também facilitará a vida dos donos que trabalham e/ou 
estudam o dia inteiro, ou para aqueles que viajam com frequência e precisam 
pagar alguém para alimentar seus animais. Desta forma o objetivo principal 
é o de reduzir os índices de doenças associadas à má alimentação, mantendo 
o peso ideal de cães e gatos, além de obter uma economia financeira a longo 
prazo, diminuindo desperdícios e gastos exagerados com ração e afins. Tendo 
como objetivo secundário, tornar as pessoas mais conscientes da importância 
do controle regular da alimentação de seus animais de estimação. 
 
 
Palavras-Chaves: Pets. Alimentação. Automatização. Pet Care. Mercado 
Pet. 
 
 
 
 
  

O 



 

12ª Feteps | 2018 108 

 Eixo 4 – Informática e Ciências da Computação 
  

TÔLIVRE! CONVIDE UM AMIGO PARA EVENTOS. 
 
 
ALUNOS 
Bruno Alves Pereira Machado 
Júlio César Gonçalves Da Silva 
 
ORIENTADORA 
Karina Buttignon 
 
 
 
Etec João Gomes de Araujo - PINDAMONHANGABA 
 
 
 

 aplicativo TôLivre! trata-se de uma solução para Smartphone para 
conectar indivíduos a uma rede social específica, com a intenção de 
convidar amigos para participar de eventos da região. Investigou-se 

as redes sociais existentes e a dinâmica do seu funcionamento e percebeu-
se que as tais comunidades não demonstravam um modelo de negócio que 
pudesse conectar indivíduos de interesses em comum a determinados 
eventos, diante deste cenário, buscou-se através de estudos sobre redes 
sociais e linguagens de programação para a criação de aplicativos para 
dispositivos móveis, soluções para a criação de uma rede social específica 
para conectar pessoas a eventos. Essa pesquisa apoiou-se como metodologia 
as revisões e leituras de livros e artigos a respeito do tema, investigação 
sobre o comportamento das redes sociais existentes na Internet e pesquisas 
através de documentos e regras de negócios que norteiam a política de uso 
de aplicativos na Internet, assim, como metodologias de pesquisas, o projeto 
usou de pesquisas bibliográficas, exploratórias e documental. Como 
resultados alcançados, observou-se a socialização dos indivíduos 
participantes, além de colocar em prática os conhecimentos adquiridos no 
curso técnico de informática para o desenvolvimento da aplicação. No entanto 
a ferramenta apresenta na sua construção apenas em um cenário de sistema 
operacional, atendendo a modelos de Smartphone típicos de tal sistema, 
assim, tem-se como intenção futura a adaptabilidade para outros sistemas 
operacionais de aplicativos móveis, aumentando o nicho de pessoas que 
possam conectar a rede social TôLivre. 
 
 
Palavras-Chaves: Eventos. Aplicativo. Rede Social. Comunidades. To 
Livre. 
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WEBSITE SOLIDÁRIO PARA TROCA DE LIVROS - 
SHAREBOOK 
 
 
ALUNOS 
Maicon Willian Dos Passos Santos 
Gabriela Vieira Lima 
David Rodrigues 
 
ORIENTADOR 
Carlos Domingues Granja 

 

Etec de Araçatuba - Araçatuba 
 

 

 website foi desenvolvido para a troca de livros solidária para Etec de 
Araçatuba e suas extenções, pois foi verificada a necessidade da 
criação de um website que disponibilizasse a troca de livros, afinal 

apesar de haver feiras e eventos que promovem essa mesma troca, os alunos 
muitas vezes têm que esperar longos períodos até que esses eventos 
aconteçam e o website oportunizará a permuta de obras, além de incentivar 
a leitura, a solidariedade, a socialização. Percebe-se ainda a otimização do 
tempo de cada discente, uma vez que o site é acessível, gratuito e de simples 
manuseio. As linguagens que foram usadas em seu desenvolvimento foram: 
PHP, HTML, CSS, JavaScript e Jquery. Bootstrap para auxiliar na 
responsividade do website e, por fim, a ferramenta de codificação Sublime 
Tex. Com intuito de promover uma troca de livros entre os estudantes da 
Etec. Ao se criar um website acessível a todos os usuários, pensou-se 
inclusive em facilitar ao máximo a experiência do aluno leitor: desde a forma 
de acessá-lo até a questão da sua navegabilidade para que as informações 
sejam encontradas da maneira mais rápida e relevante possível. O usuário se 
cadastra no website e através de seu usuário e senha se loga no Sharebooks, 
podendo cadastrar seus livros e acessar a galeria de livros para solicitar as 
trocas. O website funciona e está sendo utilizado pelos alunos. 

 

Palavras-Chaves: Website. Troca De Livros. Solidariedade. Socialização. 
Escola. 
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           Eixo 5  
Tecnologia Industrial Mecânica 
 

Temas relacionados ao Ensino Médio e aos cursos 
técnicos e tecnológicos: Automação Industrial; 
Automação e Manufatura Digital; Aeronáuticas e 
Soldagem; Fabricação Mecânica Materiais (Poliméricos, 
Cerâmicos ou Metálicos); Instrumentação; Mecânica 
(todas as modalidades); Estruturas; Processos 
Metalúrgicos; Produção Industrial; Projetos de Calçados; 
Manufatura Aeronáutica; Manutenção Automotiva; 
Manutenção de Aeronaves; Mecânica de Precisão; 
Mecatrônica; Mecanização Agrícola; Projetos Mecânicos;  
Metalurgia (Siderurgia, e Produção de Peças Metálicas);  
Manutenção Industrial;  Mecanização em Agricultura de 
Precisão e Vestuário. 
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ESTUFA PARA ARMAZENAMENTO DE ELETRODOS DE 
SOLDA 
 

 

ALUNOS 
Otniel De Faria Manço 
Leandro Henrique Guilhermiti De Oliveira 
Ana Carolina Catita Lembi 
 
ORIENTADORA 
Zaina Maria Garbelini 
 

 

Etec Antônio de Pádua Cardoso - Batatais 
 

 

bservou-se que, nas aulas práticas de soldagem do Curso Técnico de 
Mecânica, da Etec Antônio de Pádua Cardoso, não havia um lugar 
apropriado para o armazenamento dos eletrodos revestidos e, com 

isso, a qualidade da solda ficava comprometida. Foi então proposto o projeto 
e construção de uma estufa, idealizada para o armazenamento do eletrodo 
E6013, o mais utilizado nas aulas práticas. Foi realizada uma ampla pesquisa 
bibliográfica, a fim de levantar as principais características do eletrodo que 
seria armazenado na estufa, pois estas deveriam ser consideradas no 
planejamento e na execução da estufa. Pesquisou-se, também, sobre os 
diferentes tipos de estufas, os tipos de fontes de calor, tipos de isolantes 
térmicos e o tipo de ligação elétrica que deveria ser feita, além dos tipos de 
termostatos mais adequados para obtenção da temperatura desejada. 
Porém, houve dificuldades de levantar o material necessário, o que levou a 
pesquisa a um outro patamar, relacionado a catálogos e recomendações de 
fabricantes. O desenvolvimento do protótipo começou com uma pesquisa 
sobre as características do eletrodo. Logo após, desenhos da estrutura foram 
esboçados e passados para o programa de desenhos em 3D Solidworks. 
Também foi feita a montagem de um mockup que serviu para decidir o 
posicionamento dos componentes principais. A maior parte do protótipo foi 
montado em uma oficina particular em Batatais e, após concluído, mostrou 
ser totalmente funcional e facilmente desmontável. 

 

Palavras-Chaves: Estufa. Armazenamento. Eletrodos. Protótipo. Mockup. 
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GUILHOTINA MULTIFUNCIONAL 
 
 
 
ALUNOS 
Leonardo Gonçalves De Souza 
Gustavo Mega 
Gabriel Rodrigues Araujo  
 
ORIENTADORA 
Patrícia Pascon Souto Tancredo 
 

 

Etec Trajano Camargo - Limeira 
 

 

ste projeto tem a finalidade de construir um dispositivo móvel que 
ajudará pequenos produtores, principalmente, no Nordeste, que 
dependem e vivem da venda das castanhas do caju e da noz. 

Atualmente, há dificuldade de se separar a castanha do caju, pois é uma 
atividade desgastante feita de forma precária que pode gerar algumas 
complicações como a L.E.R. A função dessa guilhotina é separar a castanha 
da polpa do caju, ao mesmo tempo que quebra a parte externa da noz, por 
meio de duas ferramentas uma em formato de cunha para a noz e outra será 
a lâmina que com a ação de um pedal com molas separará a castanha do 
caju. Após o corte, será possível reaproveitar a pola do caju em rações para 
animais domésticos. Esse projeto proporcionara maior produtividade e 
aumentará as vendas da castanha. Este equipamento, inexistente no 
mercado será de grande valia para a agricultura de pequeno porte. O usurário 
será capaz de separar a poupa da castanha do caju facilmente, otimizando o 
seu tempo de trabalho. Além disso com o aproveitamento da polpa com a 
produção da ração de animal, os produtores além de trabalhar com as 
castanhas podem também alimentar seus animais domésticos. 

 

Palavras-Chaves: Guilhotina. Castanha. Caju. Produtores. Otimizar. 
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KIT PARA ADAPTAÇÃO CADEIRAS DE RODAS É BICICLETA 
 

ALUNOS 
Rafael Basqueira 
Aldo Francisco Ventura 
Carlos Aparecido Costa 
 
ORIENTADOR 
Jorge Luiz Giorgiano 
 

 

Etec Prefeito Alberto Feres - Araras 
 

 

 kit para adaptação de cadeira de rodas à bicicleta é um dispositivo 
que foi desenvolvido para unir a cadeira de rodas à bicicleta e 
promover às pessoas com deficiência maior liberdade e interação com 

a sociedade. O dispositivo é fabricado em aço carbono ABNT 1020, com a 
espessura de 2,65 mm, acoplado na cadeira de rodas à bicicleta, fixado por 
parafusos com manípulos para facilitar a montagem e desmontagem do 
equipamento. Para evitar quaisquer acidentes ou defeitos, todos os 
dispositivos têm proteções estabelecidas pela norma regulamentadora 12 
(NR-12), do Ministério do Trabalho. A bicicleta deve ter aro 26 polegadas com 
marchas, a cadeira de rodas de modelo universal, o cinto de segurança 
adaptado e conforme norma ABNT NBR-14022. Propõe-se a utilização em 
velocidade máxima de 15 km/hora. Como acabamento, foi aplicada tinta 
esmalte sintético na cor laranja segurança. Ele é um dispositivo de fácil 
instalação entre cadeira de rodas e bicicleta e de custo acessível, para que 
todas as pessoas com deficiência possam ter e poder instalar o dispositivo na 
bicicleta em suas casas. As vantagens encontradas no Kit para adaptação de 
cadeira de rodas à bicicleta foram: facilidade e rapidez na montagem e 
desmontagem do dispositivo, interação social de pessoas com deficiências, 
ecologicamente correto e custo acessível. Suas desvantagens são: 
necessidade de bicicleta, de condutor e esforço físico. Conclui-se que é um 
meio de transporte útil, divertido, seguro e de baixo custo tanto para 
passageiro como para piloto e que permite a inclusão social de pessoas com 
deficiência. 

 

Palavras-Chaves: Kit. Dispositivo. Pessoas Com Def. Interação. Inclusão. 
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MÁQUINA MANUAL DE FAZER CHINELOS 
 

 

ALUNOS 
Luiz Gustavo Perri 
Leandro Jose Silva De Souza 
Filipe Vasques Da Cruz 
 
ORIENTADOR 
Jayro Do Nascimento Neto 
 

 

Etec Francisco Garcia - Mococa 
 

 

ste trabalho consiste em projetar e construir uma máquina manual de 
fazer chinelos, baseado em pesquisa de mercado sobre os modelos 
existentes e construir um projeto próprio, para realizar a confecção dos 

chinelos de borrachas. É uma máquina manual e de pequeno porte, voltada 
ao ramo de pequenos negócios lucrativos. É fácil de transportar e instalar, 
além de ser manual, não necessitando de rede elétrica ou fluidos para 
movimentação dos conjuntos, apenas o esforço mecânico. Trata-se de um 
projeto com objetivo de executar tudo o que foi ensinado durante a formação 
do Curso Técnico em Mecânica e realizar as etapas do projeto, desde a 
pesquisa sobre modelos existentes, criar um novo projeto e testá-lo ainda no 
computador e executar a construção do mesmo, realizando os processos de 
fabricação como usinagem, soldagem, montagem e pintura. Trata-se de um 
projeto completo, cujo objetivo é ter o produto final que é a máquina 
acabada, mais os meios para se produzir tal equipamento, além de utilizar as 
competências, bases e habilidades aplicadas no curso. A partir de pesquisas 
feitas sobre os modelos manuais existentes na disciplina de Planejamento 
Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC), realizou-se a definição dos pontos 
positivos dos modelos existentes, iniciou-se a construção do novo projeto nas 
aulas de Desenho Auxiliado por Computador (DAC), em que os alunos fizeram 
a modelagem e detalhamento das peças, realizaram a montagem e simulação 
de movimento no software dedicado a desenho. Em seguida, iniciou-se a 
etapa da manufatura em que os alunos, nas aulas de Processos de Fabricação 
(PF), colocaram em prática os processos que aprenderam durante o curso. 
Ao término da construção da máquina, foram realizados testes para definição 
da força mecânica aplicada, através da alavanca, possibilitando a fabricação 
do chinelo, cortando o perfil e perfurando-o para ser utilizado. 

 

Palavras-Chaves: Chinelo. Máquina. Manual. Mecânica. Projeto. 
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PISCINA INTELIGENTE 
 
 
ALUNOS 
Camilo Donizete Fernandes 
Rafael Nogueira Da Silva 
Juliano Barea De Araujo  
 
ORIENTADOR 
Leonardo Antonio Januario Da Silva 
 

 

Etec Rosa Perrone Scavone - Itatiba 
 

 

 Brasil tem como segunda maior causa de mortes de crianças, o 
afogamento. O maior índice de acidentes mortais ocorre com crianças 
com idade entre 01 a 09 anos de idade. Portanto quando idealizou-se 

o projeto Piscina Inteligente, pensou-se em um sistema direcionado a todas 
as famílias, com a finalidade de evitar a morte por afogamento, aumentando 
a segurança em ambientes aquáticos. Sendo mais recomendado para piscinas 
residenciais, prediais ou em clubes. A piscina inteligente tem como objetivo, 
monitorar se alguma criança cai na piscina e se afoga sem conseguir pedir 
socorro. Ele funciona de maneira simples: ao acionar o sensor, o fundo da 
piscina irá subir e serão emitidos sinais sonoros de alarme, portanto o projeto 
é recomendado para pessoas que possuem crianças pequenas ou deficientes 
mentais, físicos e visuais. Neste modelo as piscinas automatizadas se 
apresentam como um sistema inovador, porém o custo ainda pode ser um 
ponto crítico, porque pode variar de projeto para projeto. Hoje no mercado 
existem alguns modelos de monitoramento de piscinas com sinais sonoros, 
comparando os dois modelos percebemos que adquirimos uma vantagem, 
pois permitimos que o salvamento ocorra mesmo quando não se ouvir o 
barulho da sirene. Após os testes realizados com o protótipo, concluímos que 
o sistema é inovador e pode ajudar a salvar vidas, estabelecendo uma 
segurança a mais para os moradores. 

 

Palavras-Chaves: Afogamento. Monitorar. Sinais Sonoros. Crianças. 
Piscina. 

 

  

O 



 

12ª Feteps | 2018 116 

 Eixo 5 – Tecnologia Industrial Mecânica 
  

PRENSA DESAGUADORA 
 

 

ALUNOS 
Érica Roberta Macena Da Silva 
Mariana Martins Da Silva 
João Pedro Viola Luizon 
 
ORIENTADOR 
Jorge Luiz Giorgiano 
 

 

Etec Prefeito Alberto Feres - Araras 
 

 

ste projeto consiste em fabricar uma Prensa Desaguadora que é 
utilizada para a secagem de lodo físico, químico, físico-químico ou 
biológico, proveniente de estações de tratamento de efluentes. A 

finalidade do equipamento é minimizar o impacto ao meio ambiente, reduzir 
a quantidade de resíduos nocivos a serem descartados e fazer o reuso da 
água. A Prensa Desaguadora é versátil: seca borra de café e bagaço de cana 
de açúcar que servem como combustível em caldeiras; seca produtos da 
indústria química, utilizando resíduo de tinta para obter massa corrida; na 
indústria alimentícia, retira o glúten do amido, sais inorgânicos e clarificação 
de sucos, além do uso nas indústrias farmacêuticas e de papel. A metodologia 
utilizada foi projeto e construção de um Protótipo de Uma Prensa 
Desaguadora com Manual Técnico e, para realização dos mesmos, utilizou-se 
de pesquisas através de coleta de dados na Internet, livros e pesquisa de 
campo com a empresa Fuller do Brasil, que auxiliou na definição do modo de 
funcionamento e secagem dos produtos. A Prensa Desaguadora é acionada 
por moto-redutor acoplado a um helicoide e o material a ser seco é despejado 
manualmente na boca de alimentação da máquina e é empurrado pelo 
helicoide contra a parede de um tubo metálico, com pequenos cortes na parte 
inferior, e também é prensado numa chapa metálica com pequenos furos no 
final do curso, então ocorre a separação líquida do sólido. As vantagens do 
projeto são:- menor custo de investimento e operação; menor espaço para 
instalação; menor consumo de energia; e não necessita de sistemas 
complexos de vácuo. As desvantagens são:- dependendo dos resíduos podem 
exalar odor desagradável. Construiu-se uma Prensa Desaguadora de 
tamanho reduzido, para atender pequenas empresas. 

  

Palavras-Chaves: Prensa . Projeto. Resíduos. Secagem. Indústria. 
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PULSEIRA MONITORADORA DE IDOSOS 
 

ALUNOS 
Natan Mendes Da Silva 
Luan Pereira 
Micael Silva Schuh 
 
ORIENTADORA 
Rita De Cássia Cardoso Lima 
 

 

Etec Professor Basílides de Godoy - São Paulo 
 

 

osso projeto tem como principal intenção a preservação da vida; com 
o atual aumento da expectativa de vida nos deparamos com uma 
população de maior idade (acima de 60 anos), cuja independência 

requer alguns cuidados como, por exemplo, o monitoramento de sua saúde. 
Alguns incidentes domésticos podem causar sérias lesões e enquanto a ajuda 
não chega esse quadro pode acabar se agravando, o que gera um problema 
paras os idosos que moram sozinhos. Nosso projeto visa auxiliar pessoas que 
são independentes, mas com idade e que precisam de algum monitoramento. 
Esse sistema contém funções que, em caso de emergência, promovem o 
socorro, através de uma pulseira ligada a um sistema sensorial que monitora 
os batimentos cardíacos e os expõem em um aplicativo mobile por 
bluethooth. O projeto Pulseira Monitoradora de Idosos tem o foco para que 
os mesmos possam viver sozinhos. O seu material é composto de 
propriedades maleáveis, pois proporcionam maior conforto, praticidade para 
o usuário e facilidade de uso. Seu custo benefício é acessível para qualquer 
indivíduo que se interesse pelo seu bem estar e, também, para aqueles que 
se preocupam com seus parentes, mas não têm acessibilidade no horário 
para poder oferecer a ajuda de que necessitam. 

 

Palavras-Chaves: Idoso. SeguranÇa. Monitoramento. CardÍaco. Pulseira. 
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SISTEMA AUTOMOTIVO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS 
 
 
ALUNOS 
Vinícius Ribeiro Da Silva 
Stefan Marins Cordeiro 
Henrique Garcia De Oliveira 
 
ORIENTADORA 
Glaucia Regina Dias Takahashi Zanotti 
 

 

Etec Professor Basílides de Godoy - São Paulo 
 

 

 Sistema Automotivo para Deficientes Auditivos tem como escopo, 
proporcionar o máximo de conforto e segurança para os motoristas 
com a audição prejudicada por quaisquer motivos, permitindo que os 

mesmos possam realizar viagens longas dirigindo pelas rodovias, sem a 
necessidade de estarem acompanhados por uma outra pessoa, cuja 
presença, na atual realidade, é necessária para esse acompanhamento. O 
projeto consiste em uma tradução, mas não entre línguas, e sim entre 
estímulos, ou seja, ele irá traduzir os estímulos sonoros, em sinais luminosos, 
para que o motorista com a audição prejudicada possa tomar ciência donde 
está vindo o alerta sonoro, como: buzinas, sirenes, derrapadas, etc. Para a 
elaboração do projeto, contamos com a junção de diversos métodos de 
gerenciamentos de projeto, dando foco ao PERT/CPM que consiste numa 
espécie de cronograma, em que serão destacadas as etapas mais longas a 
serem cumpridas, sendo os mais cautelosos e preparados nas mesmas, assim 
evitando atrasos. O outro é uma organização feita por meio de listas e 
cartões, auxiliada pelo software TRELLO, no qual é criado um grupo que irá 
compartilhar dados e planos, como: check list, avisos, links, etc. Todos com 
uma data de entrega definida pelo grupo. O projeto a ser apresentado tem 
suas limitações a ventos fortes, asfaltos irregulares, chuvas que podem 
resultar em defeitos de imprecisão, porém esses mesmos podem ser 
facilmente eliminados com tecnologias de filtragem de som, além, de 
giroscópios estabilizadores, que não foram implementados por falta de 
conhecimento técnico-científico sobre a área, além da limitação financeira. 

 

Palavras-Chaves: Deficientes. Auditivos. Adaptação. Automotivo. Sistema. 
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SPEEDYBALL - LANÇADOR PARA TÊNIS DE MESA 
 
 
ALUNOS 
João Victor Urbano Lyra 
João Vitor Gazana Silva 
Matheus De Carvalho Dalcorso 
 
ORIENTADOR 
Mauricio Hilst Martins 
 

 

Etec Joaquim Ferreira do Amaral - Jaú 
 

 

 projeto visou ao desenvolvimento de uma máquina lançadora de 
bolinhas, automática, para o treinamento individual de atletas de tênis 
de mesa. O intuito deste projeto é criar e desenvolver uma máquina 

de pequeno porte que seja funcional, prática e com valor acessível para 
otimizar os treinamentos tanto em âmbito profissional quanto amador. O 
desenvolvimento da máquina tem como parâmetros ser de custo baixo, 
qualidade dos componentes e resistência para necessitar de pouca 
manutenção, além de atender às necessidades dos diversos tipos de 
treinamentos, para os diferentes níveis de atletas, de maneira eficiente. Para 
o desenvolvimento do protótipo, houve intensa pesquisa sobre o tênis de 
mesa e suas modalidades de treinamento, além de familiarização com 
máquinas estrangeiras de funcionamento similar. Após extensa coleta de 
dados e utilizando-se dos conhecimentos adquiridos através do curso de 
mecânica, desenvolveu-se um protótipo que resultou em uma máquina 
lançadora de bolas de tênis de mesa SpeedyBall. Os testes realizados 
mostram que a Speedyball é um lançador de pequeno porte que dispara bolas 
de tênis de mesa e que possui vários níveis e velocidades de lançamentos, 
além da possibilidade de produzir efeitos diferentes durante o lançamento, 
aumentando o leque dos tipos de treinamento. Dessa forma, pode ser 
utilizado no treinamento de novas técnicas, aperfeiçoamento, aquecimento e 
nos treinamentos de rapidez e de resistência. Ao final de testes com 
jogadores, foi observado que auxilia bastante o treino tanto do jovem quanto 
do atleta que já participa de torneios, pois possui níveis de dificuldade bem 
variados e customizáveis, servindo de forma eficiente ao que a máquina se 
propõe. 

 

Palavras-Chaves: Tênis De Mesa. Treinamento. Máquina . Automática. 
Mecânica.
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 Eixo 6  
Tecnologia Industrial Elétrica 
 

Temas relacionados ao Ensino Médio e aos cursos 
técnicos e tecnológicos: Eletrônica; Eletrotécnica; 
Eletromecânica; Eletroeletrônica; Eletrônica 
Automotiva; Eletrônica Industrial; Materiais; 
Microeletrônica; Processos e Componentes 
Eletrônicos; Telecomunicação e Têxtil. 
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CONTROLE AUTOMATIZADO VIDE THE WAY - VTW 
 
 
ALUNOS 
Nicole Rufino De Oliveira 
Sabrina Aparecida Lopes 
 
ORIENTADOR 
Fábio Henrique Moreira De Jesus 
 

 

Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel - Cachoeira Paulista 
 

 

os dias atuais, pode-se observar certo avanço no sentido de garantia 
de direitos sociais; com a Política Educacional de Inclusão, faz-se 
necessário o acréscimo de programas específicos que venham atender 

às necessidades de deficientes visuais. Em vista disso, o presente projeto, 
Controle Automatizado Vide The Way, é direcionado aos deficientes visuais, 
feito com o propósito de viabilizar o acesso a diversos locais, entre eles, 
destacamos: Local de Trabalho, Residência e Vias Públicas. Controlado 
inteiramente pelo Módulo Reconhecimento de Voz VR3, que possui um 
sistema de funcionamento simples e capaz de dizer instantaneamente o 
comando, o controle possui quatro funções: Semáforos adaptados, que 
enviam uma mensagem para o controle; Sistema de Localização de 
Comércios; Automatização da Residência do Usuário e o Reconhecimento de 
Cores e de Valor de Cédulas Monetárias. Os resultados obtidos mostram que 
modelo proposto é uma alternativa viável para amenizar os problemas sociais 
em diferentes situações. Nosso maior objetivo é proporcionar um mecanismo 
capaz de auxiliar deficientes visuais, com o comprometimento total ou parcial 
da capacidade visual de um ou ambos os olhos, e pacientes com baixo poder 
aquisitivo, através de uma tecnologia moderna e acessível. Os resultados 
obtidos mostram que modelo proposto é uma alternativa viável para 
amenizar os problemas sociais em diferentes situações. 

 

Palavras-Chaves: Deficientes. Funções. Tecnologia . Assistiva. Controle. 

 

 

 

 

  

N 



 

12ª Feteps | 2018 122 

 Eixo 6 – Tecnologia Industrial Elétrica 
  

ITECH: PROJETO DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL ASSISTIVA  
 

 
ALUNOS 
Gabriel De Lima Corrêa  
João Victor Madureira De Oliveira Almeida 
Luiz Felipe Matias Christiano 
 
ORIENTADORA 
Carine Cimarelli Velloso 
 

 

Etec de Itararé - Itararé 
 

 

 Projeto de Automação Residencial Assistiva aplica a tecnologia em 
prol de deficientes visuais e locomotores, pois quando se fala desta 
acessibilidade, as soluções são tratadas basicamente a locais públicos, 

sendo que precisam de conforto e praticidade, tanto em suas residências 
como também em empresas, nas quais possam trabalhar. Porém, 
normalmente não são contratadas pois, as empresas possuem dificuldades 
em seu layout tanto para o desenvolvimento das atividades profissionais 
quanto para a acomodação e adequação ao ambiente de trabalho. A 
tecnologia utilizada é a Plataforma Arduíno, uma ferramenta de prototipagem 
de hardware livre na linguagem C/C++, a qual traz inúmeras possibilidades 
para desenvolver recursos de acessibilidade e que possui um investimento de 
baixo custo, portanto acessível a todos. O objetivo foi o de desenvolver um 
sistema de automação residencial que pudesse ser utilizado também em 
empresas, visando à promoção da acessibilidade aos deficientes visuais e 
locomotores, a partir de uma tecnologia acessível e de fácil programação. A 
metodologia utilizada foi a partir de pesquisas em livros e sites sobre a 
ferramenta Prototipação Arduíno, também com análises sobre as dificuldades 
que as pessoas com as deficiências citadas possuem em sua residência. E foi 
desenvolvido um sistema para ligar e desligar aparelhos e energia elétrica do 
ambiente e também um sensor para determinar distâncias entre a pessoa e 
um obstáculo, como escadas por exemplo, deixando o ambiente mais seguro 
e acessível. Como resultado, o Sistema desenvolvido pelos alunos, através 
da instalação do Arduíno na rede elétrica, foi positivo, pois pode-se verificar 
na apresentação do projeto: o acender e desligar de luzes e ventiladores 
através de uma aparelho celular. Também foi observado o sinal sonoro, com 
o sensor ultrassônico, utilizado para determinar distâncias. Conclui-se que o 
projeto alcançou o objetivo proposto, como também, proporciona maior 
segurança aos deficientes. 

Palavras-Chaves: Deficiente. Acessibilidade. Tecnologia. Prototipação. 
Arduíno. 
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REPOSITOR AUTOMÁTICO DE ÁGUA E RAÇÃO PARA PETS 
 
 
ALUNOS 
João Henrique Coqueiro Ramos  
Nicole Da Silva  
Sarah Jane Belarmino Gomes 
 
ORIENTADOR 
Ronnie Rillo 
 

 

Etec de Araçatuba - Araçatuba 
 

 

os dias de hoje, em virtude de homens e mulheres trabalharem e em 
lugares muitas vezes diferentes, deixa o tempo mais curto em relação 
à quantidade de atividades em que nos envolvemos, reuniões de 

trabalho, reuniões nas escolas dos filhos, igreja, passeio, levar para escola e 
cursos de aprimoramento, pós-graduação tudo isso consome muito tempo 
diariamente. Algumas famílias ainda possuem animais de estimação (PET´s), 
sendo gatos e cachorros os mais comuns, porém muitos outros animais 
podem ser cuidados por humanos. Assim muito desses PET´s acabam ficando 
muito tempo sozinhos em suas casas e há casos em que a família faz viagem 
com duração longa e os Pet´s, muitas vezes, ficam nas residências com 
recursos escassos de alimentação e água. Uma solução que os donos de Pet´s 
fazem é colocar diversas vasilhas espalhadas com água e comida pelo local 
causando em muito uma situação de desconforto, pois o local nem sempre é 
grande o suficiente. Pensando nessa possibilidade, foi desenvolvido um 
repositor automático de ração e água para cachorros e gatos que, podendo 
ser gerenciado remotamente pelos seus proprietários, garantem assim que 
os seus animais de estimação terão os recursos necessários para se 
manterem, durante o período em que estiverem fora de casa. O aplicativo 
funciona em celulares smartphone que conectados à internet enviam 
comandos para o alimentador para abastecer com água ou ração. 

 

Palavras-Chaves: Arduino. Pet´s. Alimento. Smatphone. Internet. 
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SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE PARA 
DEFICIENTES 
 
 
ALUNOS 
Camila De Goes 
Gabriel Melo Liermann 
Gabriel Rios MendonÇa 
 
ORIENTADOR 
Eduardo Guilherme De Silva 
 

 

Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão - São Paulo 
 

 

ada dia mais, a sociedade atual vem se preocupando em atender aos 
portadores de deficiências físicas e, a partir da análise da locomoção 
de deficientes visuais, foi então elaborado o projeto Sistema de 

Transporte Inteligente para Deficientes visuais, que tem por objetivo 
melhorar a qualidade de vida de um deficiente visual proporcionando maior 
acessibilidade e inclusão social. Através de painéis com letras em braile 
instalados no ponto de ônibus, o deficiente escolhe o ônibus de seu destino e 
um sinal sonoro indica para o deficiente que o ônibus solicitado está se 
aproximando, o motorista também receberá um sinal luminoso no próprio 
ônibus que informa que o mesmo deve parar no próximo ponto. Ao realizar a 
comunicação entre o ônibus e o ponto, através de rádio frequência, o 
microcontrolador envia o sinal sonoro a ser emitido no ponto de ônibus. A 
Programação realizada também comunica os botões aos devidos sinais de 
indicação do número do ônibus a ser utilizado. Cada painel corresponde a um 
microcontrolador Pic e ao envio de sinais sonoros diversos para exibir para o 
passageiro o áudio correto. Com o desenvolvimento do protótipo, foi possível 
perceber a necessidade dos deficientes em ter acessibilidade no seu dia-a-
dia, em que foram feitas análises referentes às dificuldades dos atuais pontos 
de ônibus, o projeto foi desenvolvido a partir da percepção de sua extrema 
necessidade de que o deficiente visual tenha maior independência. 

 

Palavras-Chaves: Acessibilidade. Ponto de ônibus. Microcontrolador. 
Inclusão Social. Independência. 
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SMART BIKE  
 
 
ALUNOS 
Matheus Oliveira Lopes Da Silva 
Rodrigo Marcondes Basso  
Wesley Ferraz Dos Santos 
 
ORIENTADOR 
Luiz Fernando Da Costa Badinhan 
 

 

Etec Bento Quirino - Campinas 
 

 

iante do grande aumento do número de indivíduos, que utilizam 
bicicletas para outras atividades além do lazer, foi percebido que uma 
considerável melhora na sua segurança e nas suas funcionalidades 

poderia atrair ainda mais usuários para utilizá-las, uma vez que é o método 
de transporte mais econômico, saudável e sustentável, visto que preserva o 
meio ambiente. O projeto visa criar 2 sistemas, sendo um de segurança, tanto 
para o usuário quanto para a bicicleta em si, e outro para ajudar o usuário 
em questão de esforço físico com o objetivo de motivar o indivíduo a usar 
esse meio de transporte sustentável. Para proporcionar uma maior 
segurança, a bicicleta contará com um sistema de autenticação, o qual 
bloqueia a bicicleta no caso de outra pessoa tentar utilizá-la. Além disso, em 
caso de acidente do condutor, um alerta é enviado para contatos pré-
definidos pelo usuário em seu celular, informando o ocorrido e o local do 
acidente. Já para ajudar o usuário, será implementado um motor, o qual 
ajudará o condutor em trechos onde ele sentir dificuldades em relação ao 
terreno. O motor será completamente elétrico, enfatizando a sustentabilidade 
do projeto, assim como os outros componentes do projeto que também serão 
energizados por uma bateria. 

 

Palavras-Chaves: Bicicleta. Sustentável. Segurança. Saúde. Economia. 
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SMART STOCK 
 
 
ALUNOS 
Robert Guimarães Ribeiro Cascais 
Joel Costa Rosa De Oliveira 
Letícia Vieira Chaves 
 
ORIENTADORA 
Adriana Mariko Yonamine Nakatani 
 

 

Etec Júlio de Mesquita - Santo André 
 
 
 

 logística dentro de empresas e organizações considera o problema de 
estoque e armazenagem presente dentro da área. Este projeto visa 
propor que as empresas tenham maior facilidade e praticidade dentro 

do gerenciamento de estoques, por meio de dispositivos digitais, como 
controlar a entrada e saída de novos produtos e mercadorias, garantir a 
organização do local de armazenagem e tornar o processo mais rápido no 
caso de distribuição. Para isso, é utilizada a tecnologia RFID (Radio-Frequency 
Identification) para obter um controle mais preciso e garantir mais segurança 
ao local. O sistema atual utilizado na maioria das empresas é pela verificação 
dos produtos por código de barras. A substituição pelo RFID garante maior 
rapidez nesse mesmo processo. Quando o Módulo RFID encontra uma tag, 
ele irá obter o ID da mesma que se encontra na forma de um valor de oito 
dígitos hexadecimais. Em seguida, iniciará a impressão na tabela do Excel, 
gravando o valor da tag. O Arduino irá analisar se o resultado obtido ao 
escanear o cartão coincide com o número de um dos cartões mestres: se os 
resultados coincidirem, ele irá printar a palavra “Sim” na tabela do Excel, 
abaixo da coluna mestre; se não coincidirem, o microcontrolador vai analisar 
se o resultado obtido corresponde ao valor de alguma tag registrada no 
sistema (de algum produto, por exemplo). Se houver correspondência, ele 
irá printar a palavra “Sim” na tabela “Produto”, indicando que aquela tag se 
encontra gravada no processo. A tecnologia mostrada nesse trabalho permite 
uma integralização da etiqueta RFID com sistemas virtuais: como planilhas, 
rastreadores e bancos de dados. Durante todo o trabalho, foram observados 
problemas críticos como a rapidez na localização de produtos dentro de um 
estoque e seu controle. O projeto exposto consegue sanar esses problemas 
utilizando tecnologia e recursos já existentes no mercado. 
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TELHA FOTOVOLTAICA 
 
 
ALUNOS 
Matheus Zanata Silva 
Davi Kazuaki Coelho Kimura 
Vitor Casagrande Biasi 
 
ORIENTADOR 
Maurício Marsarioli 
 

 

Etec Bento Quirino - Campinas 
 

 

o mundo contemporâneo, ao instalar painéis solares, é necessária a 
implantação de vários suportes, hastes ou algo do tipo para a fixação. 
Contudo, com as telhas fotovoltaicas, isso se tornaria bem mais fácil, 

pois seria possível fazer, tanto as ligações dos painéis, quanto criar um 
telhado que viria a substituir as telhas comuns, podendo ser mais úteis, 
efetivas e sustentáveis. O projeto apresenta duas funções corriqueiras, da 
telha convencional e da geração de energia fotovoltaica, em um único 
protótipo. Há o uso da metodologia científica, em que por meio de pesquisas 
serão analisadas e comparadas as maneiras de se produzir energia, através 
das próprias telhas desenvolvidas e dos painéis fotovoltaicos já existentes. 
Após isso será elaborado um protótipo do projeto, a ideia inicial era de se 
utilizar impressão 3D para a confecção do mesmo, contudo como o principal 
objetivo do grupo era de desenvolver algo acessível à população, optou-se 
pela utilização de telhas de cerâmica, junto a células fotovoltaicas, em que 
suas ligações serão melhor desenvolvidas futuramente. O projeto final, após 
a apresentação do protótipo inicial, será composto por telhas fotovoltaicas 
com encaixes de maior resistência às variações climáticas, junto a outros 
materiais condutores, responsáveis por realizar diferentes ligações (serie 
e/ou paralelo) das células fotovoltaicas. Logo, esse projeto além de servir 
como instrumento essencial para o meio sustentável, pode ser o estopim para 
um maior desenvolvimento e reconhecimento de projetos que defendem a 
geração sustentável de energia, pois o futuro do mundo está diretamente 
relacionado a esse tema. 

 

Palavras-Chaves: Fotovoltaica. Sustentável. Energia. Elétrica. Meio 
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 Eixo 7  
Saúde e Segurança 
 

Temas relacionados ao Ensino Médio e aos cursos 
técnicos e tecnológicos: Eletrônica; Eletrotécnica; 
Eletromecânica; Eletroeletrônica; Eletrônica 
Automotiva; Eletrônica Industrial; Materiais; 
Microeletrônica; Processos e Componentes Eletrônicos; 
Telecomunicação e Têxtil. 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. 

 



 

12ª Feteps | 2018 129 

 Eixo 7 – Saúde e Segurança 
  

AÇÃO DA PRÓPOLIS SOBRE O VÍRUS HERPES SIMPLES 
 

 

ALUNOS 
Camila Soares Da Silva 
Ana Beatriz Sanches Brito 
Rafael Justino Teixeira 
 
ORIENTADOR 
Daniel Artur Freitas De Oliveira 
 

 

Etec Professor Adhemar Batista Heméritas - Sao Paulo 
 

 

ste trabalho tem como objetivo realizar uma proposta de produto à 
base de própolis, com a finalidade de que pessoas que não possam 
utilizar os produtos disponíveis no mercado, como Aciclovir e Penciclovir 

devido às suas contraindicações, utilizem-no. Formulou-se um produto 
alternativo para o herpes simples com menor custo e maior acesso para a 
grande maioria da população. A herpes é uma doença comum que não tem 
cura e afeta grande parte da população mundial. Quando o indivíduo fica com 
o seu sistema imune comprometido, e sua resistência natural cai, o vírus, 
que estava latente no organismo, entra na sua fase ativa manifestando sinais 
da doença com feridas cutâneas. Estas feridas podem servir como entrada 
para outros vírus ou bactérias. Pretende-se com esta proposta de produto 
desenvolver um gel à base do extrato de própolis alcoólico como ativo, que 
forme uma camada protetora e cicatrizante. Escolheu-se a forma em gel, por 
possuir uma boa aderência à pele fazendo com que o ativo permaneça por 
um maior tempo em contato com a ferida tornando o tratamento mais eficaz. 
Realizaram-se testes físico-químicos como, por exemplo, pH; aderência 
(adesividade); solubilidade; características organolépticas e testes 
microbiológicos. Para os testes, utilizaram-se metodologias aplicadas pelos 
docentes da instituição, já consagradas em literaturas reconhecidas e, 
também, preconizadas pela ANVISA. De um modo geral, os resultados se 
mostraram satisfatórios para a proposta de produto mantendo os parâmetros 
físico-químicos inalterados e estáveis promovendo, assim, uma maior 
aceitabilidade pelo consumidor. Entretanto o teste microbiológico foi 
inconclusivo sendo necessária a realização de mais testes. 
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DA ECOENZIMA 
 

 

ALUNO 
Isabel Cristina Raphael Vieira 
 
ORIENTADORA 
Iara Maluf Tomazella 
 

 

Etec Antonio de Pádua Cardoso - Batatais 
 

 

iariamente, o homem gera uma grande quantidade de resíduos 
orgânicos alimentares, como por exemplo cascas e restos de frutas, 
legumes, verduras, ovos, etc. Os resíduos orgânicos alimentares 

predominam na quantidade de lixo gerado e estão relacionados com 
problemas ambientais e de saúde pública. Diante disso, o presente projeto 
teve como objetivo reutilizar os resíduos orgânicos gerados nas residências 
e, a partir desses resíduos, produzir compostos com propriedades benéficas, 
como a eco enzima. Além disso, o projeto objetivou testar a propriedade 
antimicrobiana da eco enzima. Para tanto, foi realizada a mistura para a 
compostagem de resíduos orgânicos alimentares, açúcar mascavo e água, 
que foi deixada em recipiente fechado por três meses, tempo necessário para 
a produção da eco enzima por bactérias. O composto resultante foi filtrado, 
sendo obtida uma parte líquida e uma sólida. A massa sólida orgânica foi 
adicionada na terra, sendo utilizada como adubo para diferentes plantas. A 
parte líquida é composta pela solução de eco enzima, uma molécula 
naturalmente produzida por bactérias fermentadoras e que apresenta 
diferentes propriedades benéficas, como a atividade antimicrobiana. O 
potencial antimicrobiano da eco enzima foi avaliado, a partir de testes 
microbiológicos, com a inoculação e crescimento de microrganismos em meio 
de cultura. Após o crescimento das colônias, a eco enzima foi adicionada nas 
culturas. A análise das colônias mostrou que a eco enzima foi eficaz em matar 
os microrganismos, comprovando a ação antimicrobiana dessa molécula. 
Pode-se concluir que, fazendo a compostagem é possível gerar produtos para 
serem utilizados em nosso dia-a-dia. A eco enzima pode ser utilizada na 
limpeza das residências, sendo capaz de matar microrganismos patogênicos. 
Com isso, foi demonstrado que é possível reutilizar o lixo orgânico alimentar 
gerado nas residências, diminuindo a poluição ambiental, reduzindo as 
doenças causadas pelo acúmulo de lixo e gerando produtos para serem 
utilizados nas residências. 

Palavras-Chaves: Adubo. Antimicrobiana. Eco Enzima. Resíduos. 
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BALAS SAUDÁVEIS E ENRIQUECIDAS PARA CRIANÇAS 
 

 

ALUNOS 
Daniele Regina Leopoldo 
Isabela Anacleto Jacovetto 
Larissa De Oliveira Silva 
 
ORIENTADORA 
Aline Correa Dias 
 

 

Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto 
 

 

tualmente, 44 milhões de crianças menores de cinco anos estão acima 
do peso ideal. No Brasil, segundo o IBGE, cerca de um terço da 
população, entre cinco e nove anos, sofre do mesmo mal. Apesar de 

pouco conhecidas, as Plantas Alimentícias Não Convencionais, PANC, 
representam um mundo de sabores, propriedades e texturas a serem 
explorados, dentre elas, destaca-se a ora-pro-nóbis, por apresentar elevado 
teor de proteínas, fibras e vitamina C. O valor proteico apresentado nas folhas 
fica em torno de 25%, sendo superior a alguns vegetais, seu teor de vitamina 
C é superior ao da laranja, sendo uma ótima opção para fortalecer o sistema 
imunológico. Dessa forma, o objetivo foi desenvolver uma bala mastigável 
enriquecida com vitamina C e fibras solúveis obtidas das folhas de ora-pro-
nóbis. Utilizou-se para o desenvolvimento do produto glucose de milho, água, 
gelatina sem sabor, gelatina com sabor, aroma alimentício, ácido ascórbico e 
folhas desidratadas de ora-pro-nóbis. As folhas de ora-pro-nóbis foram secas 
em estufa a 50°C por 12 horas. A obtenção do produto deu-se derretendo as 
gelatinas com água em banho-maria, depois foi adicionada a glucose, as 
folhas secas e o corante misturando até ficar homogêneo. Colocou-se a 
mistura nas forminhas e o produto foi resfriado. Depois de solidificado, 
desenformaram-se as balinhas que foram cobertas pelo ácido ascórbico para 
o teste de análise sensorial com escala hedônica de 9 pontos para verificação 
dos seguintes atributos: sabor, textura, aroma, aparência e acidez do 
produto. Analisou-se a aceitação do produto e como resultados verificou-se 
que 77% gostaram muito ou muitíssimo da aparência, 72% dos participantes 
gostaram muito ou muitíssimo do sabor, 59% gostaram muito ou muitíssimo 
da textura e 41% gostaram muito ou muitíssimo do aroma e da acidez. A boa 
aceitação do produto desenvolvido viabiliza a sua produção e possível 
comercialização em larga escala. 

Palavras-Chaves: Ora-pro-nóbis. Vitamina C. Fibras. Hortaliças. Crianças. 
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CRIAÇÃO DE JOGO DE NUTRIÇÃO PARA PRÉ-ESCOLARES 
 

 

ALUNOS 
Jéssica Maria Rodrigues Da Cruz 
Elisangela De Fátima Alves Rossi De Lima 
Rosilei Aparecida Moreira Oliveira 
 
ORIENTADORA 
Mariana Santos Barreto 
 

 

Etec Uirapuru - São Paulo 
 

 

s pré-escolares, faixa etária de 2 a 7 anos de idade incompletos, 
necessitam de atenção especial, dado em que, neste período de 
maturação biológica, a alimentação é crucial, especialmente pela 

possibilidade de formação de hábitos alimentares saudáveis. Sabe-se que o 
consumo de hortaliças e frutas, alimentos ricos em nutrientes, está reduzido 
atualmente. O mesmo não acontece com a ingestão de alimentos 
ultraprocessados que vêm aumentando. Observa-se então o crescimento na 
prevalência da obesidade infantil. A educação alimentar e nutricional, quando 
desenvolvida com crianças, pode ter resultados muito positivos, influenciando 
nas escolhas de alimentos saudáveis. OBJETIVO: Desenvolver um jogo de 
alimentação e nutrição para pré-escolares. METODOLOGIA: O protótipo do 
jogo, composto por tabuleiro, dado e fichas, foi desenvolvido a partir das 
seguintes etapas: estória, esboço, arte gráfica e confecção. Por fim, foi 
apresentado e aplicado um teste de aceitabilidade a um grupo de crianças de 
4 a 5 anos de idade e um questionário à coordenação pedagógica do CEU 
Uirapuru. RESULTADOS: Foi desenvolvido um protótipo de jogo denominado 
Aventura Saudável. O tabuleiro foi impresso em lona medindo 3 metros de 
altura e 2 metros de largura, com cores chamativas para atrair a atenção das 
crianças. O dado foi construído artesanalmente com caixas de leite e 
revestido com EVA. As fichas em formato de retângulos e impressas em papel 
artístico contém os desafios que visam estimular as crianças a perderem a 
neofobia alimentar, bem como terem uma alimentação mais saudável. O jogo 
foi testado com 20 crianças. CONCLUSÃO: A aceitação do jogo foi bem 
expressiva. Sugestões serão incorporadas para que o mesmo seja 
aperfeiçoado e fique mais próximo aos princípios da Educação Alimentar e 
Nutricional. 
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DESCARMED - DESCARTE DE MEDICAMENTOS 
 

 

ALUNOS 
Carlos Leonardo Miada Ney 
Luciano Barros Teixeira  
 
ORIENTADOR 
Caio Tosta Palheiro 
 

 

Etec Laurindo Alves de Queiroz - MIGUELOPOLIS 
 

 

 Brasil é um dos países em que se tem o maior consumo de 
medicamentos do mundo, mesmo sendo um dos maiores 
consumidores não se tem uma legislação eficiente e, devido a este 

fato, esses medicamentos (resíduos sólidos) são descartados em qualquer 
local sem a devida preocupação com o meio ambiente. Esses medicamentos 
se tratam de produtos químicos e esses, se descartados sem tratamento 
algum, podem vir a causar sérios danos ao meio ambiente e à saúde. Enfim 
com base na falta de legislação e fiscalização com o descarte desses 
medicamentos, elaboramos um projeto em que se tem o objetivo de fornecer 
um recipiente para acomodar esses medicamentos e que estejam em um 
local bem acondicionado em suas devidas condições e serão reunidos em 
pontos de coleta, nos quais, posteriormente, ocorreria seu tratamento em 
locais devidamente licenciados como Santas Casas e Pronto Socorros, de 
modo que esses não causassem danos ao meio ambiente e à saúde, evitando 
também as doações de medicamentos, fato que é muito perigoso, pois muitos 
desses medicamentos são doados sem receita e prescrição médica. Os 
resultados propostos são evitar que as pessoas descartem medicamentos na 
pia da cozinha ou nas lixeiras de banheiro, cozinha ou em qualquer outro local 
inapropriado evitando a contaminação do solo e água. Evitando também o 
reuso e doação de medicamentos entre amigos e parentes, pois isso acarreta 
em intoxicação por uso sem prescrição médica, além disso, o uso incorreto 
de medicamento pode aumentar a resistência dos vírus. 

 

Palavras-Chaves: Legislação . Prescrição . Meio Ambiente . Descartes. 
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ELABORAÇÃO DE JALECO IMPERMEÁVEL: ÓLEO DE CAFÉ 
 

 

ALUNOS 
Jordan Gabriel Barbosa Costa 
Débora Natalina Parreira 
Jordana Aparecida Lazotti 
 
ORIENTADOR 
Walace Fraga Rizo 
 
 
 
Etec Ângelo Cavalheiro - Serrana - SP 
 

 

s jalecos fazem parte dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 
A legislação trabalhista, Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), descreve o 

jaleco sendo um EPI, de uso individual, destinado à proteção de riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do colaborador. Dessa forma, 
a qualidade das vestimentas deve ser rotineiramente observada pela 
Unidade/professores/empresas responsáveis exigindo que requisitos, tais 
como: a durabilidade, a resistência e as especificidades de segurança para 
agentes de risco sejam informados pelos fabricantes. O risco de acidentes 
envolvendo técnicos de laboratório é grande. E muitos deles atingem as 
etapas iniciais de trabalho. Os perigos com o mau uso do EPI envolvem 
principalmente queimaduras de segundo e terceiro grau, causadas 
principalmente por ácidos e bases. No decorrer das atividades práticas nas 
aulas de Boas Práticas de Laboratório (BPL) algumas indagações foram 
pontuadas. Será que as regras básicas de segurança do jaleco convencional 
são realmente eficazes e seguras para o usuário? Os alunos e o professor 
sentiram a necessidade de estudar e desenvolver um jaleco impermeável 
utilizando insumos extraídos do subproduto do café, rico em alcalóides e 
metilxantinas. O jaleco será confeccionado com tecido de algodão e com um 
dispositivo que proteja as orelhas e o cabelo em caso de acidentes. A solução 
base com caráter impermeabilizante será de óxido de silício, óxido de cálcio 
e carbonato de sódio 2:1:2. A extração a quente as substâncias da borra de 
café será testada nas concentrações 2%, 10% e 40%. A questão central do 
trabalho é produzir o jaleco impermeável através de substâncias extraídas do 
subproduto do café, que possam manter a seguridade do trabalhador e 
também realizar experimentos com a solução comercializada. 
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ELABORAÇÃO DE SORVETE COM PANC AZEDINHA 
 
 
ALUNOS 
Natali Da Silva Almeida 
Maria Gabriella Geovana Da Silva  
Talita Pereira Costa Dos Santos 
 
ORIENTADORA 
Cristiane Bastos De Oliveira Silva 
 

 

Etec de Cidade Tiradentes - São Paulo 
 

 

lantas alimentícias não convencionais(PANCs) caracterizam-se por 
espécies comestíveis nativas, exóticas, espontâneas, silvestres ou 
cultivadas e são consumidas ou utilizadas em determinadas regiões e 

culturas. Inspirado no programa “Que Seja Doce”, foi desenvolvido o projeto 
em que os alunos deveriam elaborar preparações de confeitaria aplicando os 
conceitos de técnica dietética e PANCs. O projeto proporcionou o 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, que utilizaram 
as PANCs para aromatizar e ampliar os benefícios das preparações. São 
objetivos gerais a elaboração de preparações gastronômicas com a utilização 
de PANCs que atendam aos critérios da atividade e elaboração de preparação 
doce com a utilização da PANC azedinha. Após a definição da PANC e dos 
demais ingredientes, foi elaborado o Sorvete de Azedinha. Para elaboração 
da receita foi utilizado o laboratório de nutrição e dietética, sendo o trabalho 
realizado entre os dias 04 de outubro de 2017 e 22 de novembro de 2017. 
Os alunos foram avaliados nos aspectos da criatividade na elaboração da 
preparação, clareza nas explicações sobre o desenvolvimento do produto, 
apresentação e visual da preparação, sabor, aroma, textura e postura ética 
e cidadã dos integrantes do grupo, tendo recebido conceito muito bom para 
todos os critérios. O produto desenvolvido caracteriza-se como sorvete de 
massa, devendo ser a porção de até 60 gramas, que teria um custo 
equivalente de R$ 0,49. Deste modo, o produto desenvolvido atendeu aos 
critérios estabelecidos, além de ser de fácil preparação e armazenamento, 
bem como favoreceu aos conceitos de economia criativa, sustentabilidade e 
benefícios relacionados à alimentação. 
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FILME POLIMÉRICO PARA USO NO TRATAMENTO DE 
FERIDAS 
 
 
ALUNOS 
Robert Da Silva Vitoriano 
Rafael Augusto Franco 
Pamela Luiza De Pontes Medeiros 
 
ORIENTADORA 
Regina Célia Modesto Raszl 
 

 

Etec Rubens de Faria e Souza - Sorocaba 
 

 

m busca de avanços no desenvolvimento de formas farmacêuticas para 
melhor adesão ao tratamento de feridas, o projeto propõe-se à 
formulação de um filme polimérico através do método casting, 

contendo extratos vegetais de barbatimão e jambolão. Optou-se trabalhar 
com essas plantas, devido às propriedades medicinais, já descritas em 
literaturas, sendo estas cicatrizantes, antioxidantes, anti-inflamatórias e 
antimicrobianas. Os extratos foram obtidos por maceração e percolação, 
tendo como solvente extrator água/etanol(1:1) e logo após padronizadas, 
quanto ao pH, densidade e teor de sólidos totais. As amostras obtidas foram 
avaliadas por análises microbiológicas, métodos analíticos qualitativos, 
quantitativos e cromatográficos. No método cromatográfico pode-se 
comprovar a presença de quercetina, ácido gálico, pirocatequina no extrato 
hidroetanólico de jambolão e ácido gálico, pirocatequina e rutina no extrato 
hidroetanólico de barbatimão. Na análise com antibiograma, pode-se 
comprovar a eficácia dos extratos frente à bactéria S.aureus. Na formulação, 
o filme homogeneizou-se a uma solução contendo gomas naturais, tais como 
xantana, carragena e guar, aliadas a plastificantes sendo estes sorbitol e 
glicerina para o aumento da viscosidade da solução e melhoria da textura. 
Em sua totalidade, o filme se apresentou eficaz para o uso em que se destina, 
porém com perspectivas de melhoras em alguns quesitos. 
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PRIMEIROS SOCORROS: EDUCAÇÃO EM AMBIENTE 
ESCOLAR 
 
 
ALUNOS 
Gabriele Betim 
Sandra Laynã De Mattos 
Rodrigo Mateus Rodrigues 
 
ORIENTADORA 
Monica Feresini Groppo 
 

 

Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa - PIRACICABA 
 

 

rimeiros Socorros são os cuidados prestados no momento imediato em 
que uma pessoa sofre um acidente, ou um mal súbito, em que os 
procedimentos têm por finalidade salvar a vida e evitar agravamento 

das condições do quadro clínico desse indivíduo. No ambiente escolar, onde 
se concentra um alto número de pessoas, é comum encontrar entre os 
alunos, acidentes e incidentes, os quais se resumem em traumas, quedas, 
brigas, queimaduras em aulas práticas, convulsões, desmaios, fraturas, 
dentre outras situações, em que é necessária a prestação de primeiros 
socorros. O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de orientar os 
alunos representantes de sala do ensino médio, da Etec Cel Fernando 
Febeliano da Costa, sobre como agir em situações de primeiros socorros. Na 
metodologia foi realizada pesquisa bibliográfica em sites especializados e 
trabalhos acadêmicos no período de junho de 2017 a junho de 2018, foram 
identificadas as principais ocorrências por meio de questionário aplicado a 
eles, sendo os dados recolhidos e avaliados. Esses representantes receberam 
treinamento específico sobre como agir em situações de emergência, suas 
dúvidas foram esclarecidas e receberam então um Manual de Primeiros 
Socorros e foi realizada a reavaliação desse treinamento, por meio de um 
novo questionário. Concluímos que o treinamento é necessário para todos os 
alunos do ensino médio. 
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PROPRIEDADES ANTIBIÓTICAS DO ÓLEO DE COCO 
 
 
ALUNOS 
Guilherme Evaristo Rodrigues Macieira 
Iasmin Santos Maia 
 
ORIENTADOR 
Daniel Artur Freitas De Oliveira 
 

 

Etec Professor Adhemar Batista Heméritas - Sao Paulo 
 

 

 uso indiscriminado de antibióticos, ao longo dos anos, gerou bactérias 
altamente resistentes a antibióticos. Soma-se o fato citado 
anteriormente às poucas descobertas de novos princípios ativos com 

propriedades antibióticas. O coco surge como uma possibilidade, pelo fato de 
ser um fruto encontrado por todo o Brasil e outros países em abundância. O 
ácido láurico é um componente do óleo de coco, constitui 47% do seu volume 
total. Portanto, o objetivo é realizar uma pesquisa sobre o óleo de coco, com 
ênfase no ácido láurico e suas propriedades antibióticas e resistência 
bacteriana. A metodologia utilizada foi o desenvolvimento de uma sugestão 
de formulação alternativa, frente aos antibióticos já existentes no mercado, 
com uma concentração do óleo de coco citada na literatura pelo seu potencial 
antibiótico através da ação do ácido láurico. Fez-se experimentação in vitro, 
através de testes físico-químicos e microbiológicos para propor se o mesmo 
poderia ser utilizado como antibiótico, ou como um suplemento. Os 
resultados com os testes físico-químicos mostraram-se satisfatórios, já que a 
formulação escolhida manteve-se estável por 6 meses, entretanto o testes 
microbiológicos necessitam de mais estudos. Conclui-se que a formulação 
desenvolvida possa ser uma alternativa coadjuvante para os tratamentos de 
infecções bacterianas com menores efeitos colaterais. 

 

Palavras-Chaves: óleo De Coco. ácido Láurico. Antibiótico. Resistência 
Bac. Coco. 
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SEGURANÇA DO TRABALHO NO CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO  
 
 
ALUNOS 
Gabriely De Campos Gomes 
Rafael Alecrim Teixeira Barros 
Jéssica Munique Barbosa 
 
ORIENTADORA 
Mariana Afarelli Do Prado 
 

 

Etec Gino Rezaghi - Cajamar 
 

 

 trabalho aborda a segurança em consultório odontológico; ele foi 
realizado em consultórios particulares, nos quais foram levantadas 
informações sobre as atividades realizadas e os riscos a que estão 

expostos para melhorar as condições de trabalho dos profissionais de 
odontologia. Foi realizada visita técnica em 8 consultórios, foi aplicado 
questionário aos dentistas e através deles foram identificados riscos, a 
jornada de trabalho e as noções sobre a saúde e segurança do trabalho. A 
odontologia é uma profissão definida por fatores de riscos, sendo considerado 
insalubre, tendo uma diversidade de agentes presentes no ambiente de 
trabalho como físicos, químicos, ergonômicos, biológicos, mecânicos e de 
acidentes. Vários dos materiais que são utilizados em odontologia podem 
causar efeitos prejudiciais ao profissionais da área. Este trabalho avaliou os 
riscos ocupacionais no local de trabalho do cirurgião dentista e elaborou uma 
proposta de melhoria com base nos riscos que ameaçam a saúde e segurança 
dos profissionais da área. Foram propostas medidas de prevenção e controle, 
exames de audiometria que não é realizado com frequência pelos 
profissionais entrevistados, a importância da utilização do uso de protetor 
auricular, devido aos níveis elevados de ruídos. A cartilha elaborada como 
guia de orientação sobre o tema aos profissionais da área foi distribuída junto 
com uma orientação prévia. 

 

Palavras-Chaves: Saúde. Segurança . Riscos . Consultório. Odontológico . 
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
 
 
ALUNO 
Ana Paula Grossi De Souza 
 
ORIENTADORA 
Indiara Joice Tarquete De Castro 
 
 
Etec de Fernandópolis - Fernandopolis  
 

 

 presente trabalho apresenta um sistema de gerenciamento de 
segurança do trabalho, que tem como objetivo o desenvolvimento de 
um sistema Web que busca tornar mais ágil e simples o gerenciamento 

dos documentos relacionados à saúde e à segurança do trabalho, tanto para 
o trabalhador, quanto para a empresa, bem como trazer maior segurança 
para o armazenamentos dos mesmos. Busca intensificar o treinamento dos 
funcionários da empresa portadora do sistema por meio de jogos online, os 
quais são relacionados aos treinamentos recebidos pelos mesmos, de acordo 
com a atividade laboral exercida. Proporciona a realização de treinamentos 
de cunho geral como combate a incêndio, primeiros socorros, dentre outros. 
O sistema possibilita o controle da entrega e substituição dos Equipamentos 
de Proteção individuais (EPIs) e dos Equipamentos de Proteção Coletiva 
(EPC), o que possibilita um controle preciso das datas de vencimento dos 
mesmos, assim como do CA de cada equipamento, evitando a perda de prazo 
e a ocorrência de prejuízos ao trabalhador e à empresa. Por fim, possibilita o 
anexo de documentos como PPRA, LTCAT e PCMSO, otimizando o trabalho do 
Técnico de Segurança nos ambientes laborais, auxiliando na implantação dos 
mesmos, uma vez que se torna mais eficiência seu monitoramento e controle 
na empresa. 

 

Palavras-Chaves: Controle . Gestão . Saúde . Segurança . Trabalho. 
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 Eixo 8  
Tecnologia Química, de 
Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia 
 

Projetos sobre o desenvolvimento de novos produtos 
e processos nessas áreas, bioquímica geral, química 
dos alimentos, química orgânica, química inorgânica, 
química analítica, química geral, físico-química, 
energias renováveis, desenvolvimento de produtos, 
controle de qualidade de alimentos entre outros. 
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ALOE VERA E SUAS APLICAÇÕES: RECONSTRUTOR 
CAPILAR  
 
 
ALUNOS 
Ísis Sampaio Pereira 
Isabella Santos De Paula 
Sarah Aline Paschoal Marques 
 
ORIENTADOR 
Edivaldo Luis De Sousa 
 

 

Etec Trajano Camargo - Limeira 
 

 

este trabalho desenvolvemos uma emulsão capilar que aplicamos 
como reconstrutor de fibras capilares, rico em polímeros à base de 
Aloe vera e óleo essencial extraído de capim-limão. O reconstrutor 

polimérico repõe as propriedades que a fibra capilar perde quando sofre 
algum tipo de agressão. A Aloe vera contida na emulsão é constituída por 
propriedades bioidênticas aos aminoácidos presentes na estrutura capilar. O 
extrato de Aloe vera apresenta propriedades compatíveis com as fibras 
capilares, regenerando-as. Os testes foram realizados nos laboratórios da 
escola ETEC Trajano Camargo, sob supervisão dos professores Reinaldo 
Blezer e Edivaldo Luís de Souza. Produzimos três tipos de emulsões com os 
seguintes aditivos para o reconstrutor: uma emulsão contendo somente 
silicone; outra contendo silicone, o extrato de Aloe Vera e o óleo essencial de 
capim-limão; e a última contendo apenas o extrato de Aloe vera e o óleo 
essencial de capim-limão. Em seguida, aplicamos essas emulsões em 
amostras de mechas de fios capilares humanos caucasianos danificados e em 
mechas descoloridas por tratamento químico, com tempo de ação de 15 
minutos. A seguir, analisamos a eficiência de ação dos extratos nas amostras, 
através de testes de porosidade, análise visual da fibra e de toque dos fios. 
Observamos melhorias de maior relevância na estrutura capilar humana 
caucasiana e descolorida quimicamente, com a emulsão constituída com os 
aditivos do extrato de Aloe vera e o óleo essencial de capim-limão. 

 

Palavras-Chaves: Aloe Vera. Bioidênticas. Polímeros . Emulsão. 
Reconstrutor. 
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ANTIEMBAÇANTE PARA VIDROS UTILIZANDO ÓLEO DE 
GIRAS 
 
 
ALUNOS 
Isabela Gimenes Valverde Souza 
João Marcos Dos Santos De Oliveira 
 
ORIENTADOR 
Ricardo Alexandre Pereira 
 
 
 
Etec de Suzano - Suzano 
 

 

ste trabalho baseia-se na produção de um antiembaçante para 
superfícies vítreas, comumente presentes em nosso dia a dia, os quais, 
devido a diferenciais de temperatura entre dois ambientes, sofrem 

embaçamento pelas gotículas de água que se condensam na superfície. 
Utilizou-se o óleo de girassol comercial, óleo vegetal extraído da planta de 
mesmo nome (Helianthus annuus). Com base no processo de saponificação, 
utilizando o óleo de girassol, juntamente ao Hidróxido de Potássio e Cloreto 
de Benzalcônio em presença de água, o produto obtido é um tensoativo, o 
qual interfere na tensão superficial da água, impedindo que as gotículas de 
água se condensem na superfície de todos os vidros, como espelhos, lentes 
de óculos, vitrines, entre outros. Além de proporcionar sofisticação aos 
ambientes, o antiembaçante garante a visibilidade dos motoristas em dias 
chuvosos, diminuindo o índice de acidentes causados por esta razão. Seu 
principal diferencial é o fato de não provocar agressão ao vidro, visto que não 
há sódio em sua composição, componente presente em todos os produtos 
antiembaçantes do mercado que acentua o processo de deterioração do vidro 
pela irisação. Para melhor performance e padronização, são necessários 
testes de aplicação e durabilidade, como também testes físico-químicos 
(viscosidade, pH), culminando em um produto com bom rendimento e 
eficácia. 

 

Palavras-Chaves: Antiembaçante. Vidros. óleo Vegetal. Saponificação. 
Tensoativo. 
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ANTIMICROBIANO OBTIDO DA SEMENTE DO MAMÃO 
 

ALUNOS 
Gabriele De Andrade Castro 
Sara Regina Rodrigues 
 
ORIENTADORA 
Mônica Aparecida Miranda Dos Santos 
 

 

Etec Professor Doutor José Dagnoni - Santa Barbara dOeste 
 

 

s casos de infecções hospitalares vêm aumentando e sendo umas das 
maiores causas de morte no Brasil, decorrentes das péssimas 
condições higiênicas nesses ambientes. E as principais bactérias 

envolvidas são S. aureus e E.coli. De acordo com estudos a semente, polpa 
e látex de C. Papaya, possui atividade bacteriostática contra essas bactérias 
[5]. Em 2017, o mamão foi o segundo fruto mais consumido no Brasil, seu 
número de vendas equivale a 157.705,84 toneladas, segundo dados da 
Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). 
Sendo assim, o presente projeto estuda as propriedades antimicrobianas da 
semente do mamão, por meio da técnica de disco difusão, perante as 
bactérias S. aureus e E. coli fornecidas pelo hospital Municipal de Americana, 
com os extratos obtidos em meio de óleo e água. Os resultados das análises 
dos extratos da semente mostraram-se negativos em relação ao potencial 
antimicrobiano. E uma investigação mais profunda realizada nesses extratos, 
através de teste de biureto, primariamente, responde a essa negativa devido 
a não obtenção da papaína (proteína responsável pela ação antimicrobiana) 
no extrato estudado. Estudos realizados posteriormente indicaram que a 
proteína papaína se encontra em maior concentração no látex da casca do 
mamão. E a obtenção de extratos do látex da casca do fruto revelaram 
resultados positivos em relação à presença proteica. Esses novos resultados 
e os testes microbiológicos, em andamento, para confirmação do referido 
potencial antimicrobiano, permitirão a proposição de aplicabilidade antibiótica 
desse extrato, o que seria o diferencial e objetivo deste projeto. 

 

Palavras-Chaves: Mamão. Papaína. Antimicrobiano. S. Aureus. E. Coli. 

 

 

 

 

O 



 

12ª Feteps | 2018 145 

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

APLICAÇÃO COSMÉTICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE GIRAS 
 

ALUNOS 
ThainÁ VitÓria Bergamin 
Leonardo Aparecido Silva De Souza 
Joao Lucas Papesso 
 
ORIENTADORA 
Larissa Fontana 
 

 

Etec Prefeito Alberto Feres - Araras 
 

 

 expansão do consumo de produtos desenvolvidos com bases naturais 
vai ao encontro de alguns novos valores da sociedade, desta forma, 
aromas e fragrâncias incorporadas dentro dos alimentos, perfumes e 

produtos cosméticos possuem alto valor no mercado mundial. Os óleos 
essenciais são substâncias químicas produzidas por plantas e, no caso, do 
jambeiro amarelo, o produto extraído das folhas é rico em vitaminas A e C, 
além de antioxidante. Esse óleo, quando adicionado a cosméticos, leva estes 
benefícios aos produtos. Baseado nesses dados, o objetivo deste projeto foi 
realizar a extração do óleo essencial do jambeiro amarelo e adicioná-lo a 
produtos cosméticos. A extração do óleo essencial do jambeiro amarelo foi 
realizada na folha, previamente coletada em uma árvore, seca em estufa a 
60o.C e então triturada. Esta amostra foi levada ao extrator de Clevenger e 
então aplicado um processo de extração hidroalcoólico. O óleo essencial 
obtido foi adicionado à base de um xampu e de um condicionador. Os 
produtos prontos foram envasados e então rotulados. Um questionário foi 
aplicado a 21 pessoas, de ambos os gêneros e de ampla faixa etária, as quais 
avaliaram as características do produto como cheiro, textura, embalagem e 
rótulo de forma positiva. Conclui-se que a extração do óleo essencial do 
jambeiro amarelo e sua aplicação em produtos cosméticos foi satisfatória, 
aproveitando-se das propriedades de uma planta originária da Índia e 
distribuída por todo Brasil, em diversos biomas no desenvolvimento de novos 
produtos. 

 

Palavras-Chaves: Jambeiro. óleo Essencial. Xampu. Condicionador. Novos 
Produtos. 
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BIOPOLÍMERO CORPORAL - ADESIVO E AROMÁTICO 
 

ALUNOS 
Ana Maura De Paula 
Carlos Henrique HonÓrio Da Silva 
David Miranda Do Nascimento 
 
ORIENTADOR 
Silvio RogÉrio Pinheiro Da Silva 
 

 

Etec Pedro Badran - Sao Joaquim da Barra 
 

 

ivemos em um país tropical, assim, desenvolvemos um biopolímero 
aromatizado com propriedades adesivas, a fim de facilitar para a 
população brasileira, um meio pelo qual todos fiquem perfumados. É 

um pensamento voltado ao desenvolvimento sustentável, o biopolímero é um 
plástico biodegradável, originado de fontes renováveis. É imprescindível ter 
senso crítico de preservação do meio ambiente, o que acarretará menos 
impacto ambiental. O objetivo central é facilitar a vida rotineira da população, 
exalando aroma por mais tempo, proporcionando um posicionamento de 
questionamento a respeito de adotar novas práticas de preservação 
ambiental. Na produção do biopolímero dilui-se, sob agitação constante, 
amido de milho em água, vinagre, glicerina e corante, aquecendo-se até 
obter a formação de bolhas no fundo, por 15min. Colocou-se em placa de 
petri, untada com glicerina, gotejou-se essência da lavanda e esperou seu 
tempo de secagem. Na extração da pectina do maracujá-amarelo, pesou-se 
o maracujá, colocou-se para aquecimento em água juntamente com ácido 
cítrico, retirou-se a polpa da fruta e triturou-se em liquidificador formando-
se a pectina desejada. Na realização da cola utilizou-se a pectina juntamente 
com a glucose, numa proporção 1:1, obtendo-se a cola para dar propriedade 
adesiva ao biopolímero. Na extração da essência da lavanda utilizou-se o 
método por arraste a vapor. O resultado deste projeto foi um sucesso, pois a 
formação do biopolímero proporcionou característica aromática, na extração 
da pectina adicionando-se a glucose, o que possibilitou caráter adesivo. Foi 
extraído com êxito o hidrolato (água + óleo essencial) da lavanda, assim foi 
feita a sua separação para obtenção e quantificação da essência. Concluímos 
que todo o projeto é totalmente sustentável, o biopolímero tem alta 
solubilidade. Este projeto tem um propósito circunstancial, a busca de novas 
idéias proporcionou o enriquecimento do tema proposto, direcionando mais 
satisfatoriamente a extração do óleo essencial, a formação da cola 
biodegradável e do biopolímero. 

Palavras-Chaves: Biopolímero. Fonte Renovável. Meio Ambiente. 
Preservação . Sustentável. 
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BIOPOLIMERO DO EXTRATO DO BAGAÇO DA LARANJA. 
 
 
ALUNOS 
Amanda Caroline Jacomassi Dos Santos 
Paloma Aparecida Lopes Correa 
Milton Antonio Nascimento Netto 
 
ORIENTADOR 
Lucas Fernandes Domingues 
 

 

Etec de Olímpia - Olímpia 
 

 

 tratamento químico e reaproveitamento de resíduos são campos 
muito explorados na área da Química e vêm ganhando cada vez mais 
espaço e visibilidade no cenário de pesquisas, principalmente, no que 

se refere à sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos e Química Verde. 
Levando em conta o perfil industrial da região, notou-se a importância de 
trabalhar, no contexto da produção, uso, análise e descarte de resíduos da 
indústria de suco de laranja, assim como de resíduos comerciais e 
residenciais. Neste projeto o resíduo escolhido foi o bagaço da laranja. Esse 
material tem um alto potencial de aplicação na elaboração novos produtos 
que possam substituir materiais e substâncias sintéticas como muitos 
polímeros derivados do petróleo. Deste modo, o trabalho se direciona em 
estudar o bagaço da laranja, resíduo pouco aproveitado no setor industrial, 
mas com alto potencial de ação como base polimérica para a produção de 
bioplásticos, estabelecendo critérios de aplicações e formulações, testando-
as e, principalmente, abordando temas sobre as propriedades físico-químicas 
e orgânicas deste material. O aproveitamento e uso desse resíduo está 
voltado para a área de extração de enzimas como as pectinases, açúcares 
como amido e desenvolvimento de um polímero biodegradável e solúvel, a 
partir das substâncias extraídas, originando um produto sustentável e 
agregando valor ao resíduo devido a sua aplicação na produção de um 
material inovador com potencial econômico, de caráter sustentável e 
propriedades que possam torná-los factíveis e consumíveis no mercado. Após 
a execução dos experimentos necessários para a extração da pectina e 
formulação do biopolímero, obteve-se um material elástico, translúcido 
(porém levemente amarelado) e de aparência comercial que julgamos 
agradável. Todavia, mesmo realizando o trabalho na direção de 
desenvolvimento de uma possível embalagem, ainda se faz necessária a 
realização de experimentos específicos para verificação da melhor aplicação 
comercial/industrial do biopolímero. 

Palavras-Chaves: ResÍduos. Aproveitamento. Bagaço Laranja. BioplÁstico. 
Biopolímero. 
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BISCOITO COM APROVEITAMENTO INTEGRAL DA ACEROLA  
 
 
ALUNOS 
Letícia Oliveira Dos Santos 
Giovanna Michele Vaz Migueli 
José Valter Bezerra Farneris 
 
ORIENTADORA 
Noelia Dos Santos Martins 
 

 

Etec Paulo Guerreiro Franco - Vera Cruz 
 

 

evido ao acúmulo populacional, há necessidade do aumento da 
produção dos alimentos e a conscientização para se evitar o 
desperdício. A maioria das pessoas busca produtos no mercado, que 

supram os requisitos: saudável, prático e rápido, mas acabam consumindo 
alimentos com altas taxas de gorduras, açúcares, conservantes e outros 
componentes químicos nocivos ao ser humano, como é o caso de biscoitos e 
bolachas recheadas presentes no cardápio de crianças e adolescentes 
brasileiros. Dentro do quesito desperdício alimentício, podemos ressaltar que 
a acerola é um dos alimentos com altas taxas de descarte no processo fabril, 
por conta da utilização exclusiva do seu suco, sem aproveitar assim sua casca 
e semente, descartando-se desse modo a possibilidade de utilização dos 
mesmos. O biscoito com aproveitamento integral da acerola, livre de glúten 
com adição de fibras, é uma ótima forma de contribuir com a redução do 
desperdício e colaborar com uma alimentação saudável e prática, já que a 
fruta possui grandes porcentagens de vitamina C e alto teor de fibras. O 
objetivo geral é elaborar um produto com aproveitamento integral da fruta, 
com as finalidades específicas de realizar análises sensoriais, a partir de teste 
de aceitação, e utilizar de forma integral a acerola para execução de um 
biscoito funcional e nutritivo. As etapas da elaboração foram: Higienização 
das acerolas; Separação das partes da fruta; Execução da massa; Adição do 
resíduo; Elaboração da geleia; Moldagem dos biscoitos e cozimento. A análise 
sensorial foi realizada com base na escala hedônica de 9 pontos, tendo a 
maioria dos votos na nota 9 (gostei extremamente), sendo 33% na 
aparência, 68,34% no aroma, 48,33% na textura, e 70% no sabor. Portanto, 
podemos concluir que o presente trabalho teve uma boa aceitação sensorial, 
atendendo aos objetivos esperados. 

 

Palavras-Chaves: Desperdício. Acerola. Biscoito. Aproveitamento. 
Integral. 
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CLEAN COFFE: SABONETE É BASE DE BORRA DE CAFÉ E 
BIC  
 
 
ALUNOS 
Ana Beatriz Da Silva Bastos 
Thiago Antonio Mattera 
João Vitor Carvalho De Santana  
 
ORIENTADORA 
Sidneia Alves Da Silva 
 

 

Etec de Lins - Lins 
 

 

este trabalho de conclusão de curso, discorremos sobre a borra de café 
que é responsável por um problema ambiental para as indústrias 
produtoras de café solúvel, pois é um resíduo sem outra finalidade a 

não ser o seu descarte e queima. Para a dona de casa, o seu descarte, de 
forma incorreta em pias e tanques, pode ocasionar problemas como 
entupimento de encanamento. Pensando-se em como reaproveitar esse 
material, desenvolveu-se o sabonete esfoliante e hidratante à base de borra 
de café retirando o aroma suave e inconfundível do café sendo um dos 
produtos mais consumido pelos os brasileiros. O sabonete em barra auxilia 
na limpeza e esfoliação da pele, extraindo a pele morta e suavizando as 
extremidades do corpo, ainda se conta com uma versão líquida, tendo como 
objetivo a hidratação. Além de um grande inibidor de odores, possibilita o 
clareamento de manchas indesejáveis presentes no rosto, são características 
proporcionadas pelo o café e bicarbonato de sódio. É plausível o 
desenvolvimento do sabonete líquido/Barra à base de Borra de café e 
Bicarbonato de sódio frisando a hidratação e esfoliação, sem que haja 
possíveis agressões e irritações da pele. O produto contará também com a 
presença do Mel, repondo minerais e enzimas naturais, além de possuir ação 
cicatrizante e combater o envelhecimento precoce. 

 

Palavras-Chaves: Sabonete . Borra De Café. Bicarbonato De Sódio. 
Esfoliante. Hidratante . 
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CONEXÃO NATURAL - A CRIANÇA E O MEIO AMBIENTE 
 
 
ALUNOS 
Gabriel Rodrigues Da Rocha 
Aline Vitória Souza Pedro 
Agatha Silverio De Luca  
 
ORIENTADORA 
Gislaine Aparecida Barana Delbianco 
 

 

Etec Trajano Camargo - Limeira 
 

 

 reconhecimento formal, nas políticas nacionais e internacionais, sobre 
a susceptibilidade da criança mostra um avanço e expectativa de que 
os países passem a adotar legislações que protejam a criança dos 

efeitos adversos da exposição a contaminantes ambientais. Todavia, mais de 
5 milhões de crianças, entre 0 e 14 anos, morrem de doenças relacionadas 
ao ambiente. O custo, não somente para a saúde da criança, mas também 
para a economia dos países, é alto. A educação ambiental propõe formar 
cidadãos éticos em suas relações com a sociedade e o meio ambiente. 
Durante a infância são aprendidos e fixados os valores de cada um, como o 
respeito ao próximo e ao meio ambiente. A ideia deste projeto foi realizar 
três atividades interativas alternando com palestras, com crianças de 8 e 9 
anos, em uma escola de ensino fundamental na cidade de Limeira/SP. A 
primeira atividade foi a de confeccionar um desenho de como elas se 
relacionavam com a natureza. A segunda era uma oficina de plantio de 
mudas, realizadas em garrafas “pet”. Já a terceira foi a pintura da copa da 
árvore com o formato as próprias mãos. De forma geral, o trabalho obteve 
sucesso, pois houve uma verdadeira “Conexão Natural” entre a criança e a 
natureza. Segundo as pesquisas de campo, 56% das crianças com 8 anos e 
86% crianças de 9 anos disseram: o projeto mudou muito a relação com a 
natureza, 96% das crianças de 8 anos e 100% das crianças de 9 anos se 
identificaram com o projeto. As etapas de realização do “Conexão Natural”, 
foram gratificantes, pois pode-se perceber que é possível tocar as pessoas e 
comovê-las para obter um futuro melhor. Conclui-se que, a partir de agora, 
existem mais 50 pessoas no mundo que estão dispostas a fazer a diferença 
para proteger o planeta. 

 

Palavras-Chaves: Criança. Meio-ambiente. Ciência Cidadã. Sociedade. 
Sustentável. 
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CORRETIVO FITOTERÁPICO PARA ACNES E OLHEIRAS 
 
 
ALUNOS 
Jeyse Ap. Da Silva Barbosa 
Gabriela Santo De Oliveira 
Leticia Sampaio Marques Da Silva 
 
ORIENTADOR 
Douglas Cunha Silva 
 

 

Etec de Suzano - Suzano 
 

 

 Brasil está entre os 5 maiores consumidores de produtos de beleza. 
(ABIHPEC, 2016). O estudo de novas tecnologias, para a melhora dos 
produtos e a criação de novos, torna-se necessário para atender a 

diversos públicos. O corretivo fitoterápico para tratamento de acnes e olheiras 
desenvolvido neste trabalho utiliza-se de uma planta medicinal (Calendula 
offinalis L.) como princípio ativo de sua formulação, sendo assim, um 
fitocosmético. A Calendula offinalis L. possui diversas propriedades, com 
destaque para as cicatrizantes, anti-inflamatórias, antibacterianas, 
antioxidantes e revascularizantes, que são comprovadas teoricamente e 
sendo viável a produção de cosméticos que tenham em sua formulação 
extratos e óleos da flor, que além de embelezar, farão o tratamento da pele 
que apresenta incidência de acnes e olheiras, uma vez que ambas contribuem 
para um tratamento inestético da pele. Para a formulação do corretivo 
utilizou-se o extrato glicólico de Calendula, que foi obtido através do processo 
de maceração, utilizando-se o propilenoglicol como líquido extrator. Além 
disso, realizaram-se as análises necessárias (físico-químicas, microbiológicas 
e instrumentais), sendo a principal a de quantificação do teor de flavonoides 
totais, cujo resultado garante e efetividade do produto. Os demais 
componentes da formulação foram estudados, a fim de ver se havia interação 
entre os mesmos e se nenhum fazia mal à pele. Após os procedimentos de 
análises, finalizou-se a produção do corretivo que gerou um resultado 
satisfatório, com os aspectos semelhantes aos de produtos presentes no 
mercado, porém com menor custo e proporcionando tratamento dos 
problemas relatados. 

 

Palavras-Chaves: Calendula. Corretivo. Acnes. Olheiras. Tratamento. 
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DESENVOLVIMENTO DE XAMPU PARA USO VETERINÁRIO  
 
 
ALUNOS 
Rosenaide Nascimento Barros 
Rafael Magalhães Brandão 
Mariana Aparecida De Souza 
 
ORIENTADOR 
Walace Fraga Rizo 
 

 

Etec Ângelo Cavalheiro - Serrana - SP 
 

 

s animais de estimação são considerados membros da família e o 
tratamento dedicado a eles preza pelo bem-estar e conforto diários. 
Essa necessidade de cuidar e proteger é o impulsionador do mercado 

pet e que vem crescendo a cada ano no Brasil e no mundo. A boa aceitação 
pelos consumidores e a mudança no comportamento dos donos dos bichos 
são tendências, tanto no setor de serviços, como pet shop, quanto no de 
varejo, que engloba rações e principalmente produtos de higiene do animal. 
Dentre esses produtos, destacamos o xampu, que é essencial para a limpeza 
dos pelos e da pele do animal de estimação. É comum saber que muitos 
animais rejeitam e tornam difíceis a injeção de medicamentos para combater 
as pulgas e pragas. Ao visualizar esses desafios, por novas formulações de 
produtos de higiene animal, observamos que o subproduto do suco de laranja 
no Brasil quase sempre vira lixo. Utilizamos esse conceito para criar e 
reelaborar novas formas de utilizar o óleo extraído do bagaço e casca de 
laranja como extrato de propriedades fitoterápicas do xampu para uso 
veterinário. E também investigar a ação do cravo da Índia como agente 
antiparasitário na formulação xampu. O xampu base de uso veterinário, com 
ação antiparasitária, foi produzido no laboratório da escola na concentração 
20% de Lauril Éter Sulfato de Sódio. O foco central do trabalho é produzir um 
xampu para uso veterinário com ação antiparasitária através de substâncias 
fitoterápicas extraídas da casca e do bagaço da laranja e do cravo da Índia. 

 

Palavras-Chaves: Xampu. CÃes. Antipulga . B-cariofileno. D-limoneno . 
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ELABORAÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO SIMBIÓTICO 
 
 
ALUNOS 
Marina Mantelli De Frias 
Letícia Affonso  
Ana Carolina Pereira Leme 
 
ORIENTADORA 
Érika Da Silva Bronzi 
 

 

Etec José Martimiano da Silva - Ribeirão Preto 
 

 

 simbiótico elaborado foi denominado Keyif, um produto natural com 
diversos benefícios aos consumidores, que se dá a partir de um micro-
organismo milenar, chamado kefir. O nome é derivado da palavra 

turca Keyif, que significa sentir-se bem depois de comer. O kefir é adicionado 
ao leite de vaca, originando inicialmente uma bebida fermentada (semelhante 
a um iogurte). O objetivo do estudo é elaborar um produto simbiótico, com 
propriedades antibacterianas, rico em cálcio, proteína e vitaminas do 
complexo B, que ajudam no sistema digestivo e imunológico. Livre de aditivos 
químicos, gorduras adicionais e corantes, proporciona aos consumidores um 
alimento funcional, com diversos benefícios à saúde. No teste, de análise 
sensorial do produto com 30 avaliados, foram encontrados os resultados: 
70% dos avaliadores aprovaram o produto no quesito sabor do produto, 87% 
gostaram da textura e 67%, do aroma. Conclui-se que, após alguns ajustes 
na formulação do iogurte e nas caldas de frutas, a aceitação do produto foi 
boa, visto ser um produto diferenciado e que a maioria das pessoas nunca 
havia consumido. Com base nos resultado obtidos, evidência-se que esse 
produto pode ter boa aceitação no mercado alimentício voltado para o público 
que busca qualidade de vida por uma alimentação saudável. 

 

Palavras-Chaves: Simbiótico. Iogurte. NutriÇÃo. Probiótico. Saudável. 
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EXTRAÇÃO DA PAPAÍNA PARA HIDRÓLISE DA K-CASEÍNA  
 
 
ALUNOS 
Lais Araújo Fernandes 
Wilson Luiz Da Costa Camargo 
Julya Beatryz Leão Neves Ribeiro 
 
ORIENTADORA 
Regina Célia Modesto Raszl 
 

 

Etec Rubens de Faria e Souza - Sorocaba 
 

 

 coagulação enzimática é a etapa mais decisiva na produção de queijos. 
É realizada por meio da adição de enzimas específicas, conhecidas 
como coalho ou coagulante. Estes, por sua vez, agem sobre a fração 

proteica kappa-caseína, destruindo sua capacidade protetora, deixando as 
micelas de alfa e beta caseínas instáveis e ocorrendo assim a coagulação do 
leite. Atualmente, a enzima mais utilizada em indústrias lácteas é a 
quimosina, obtida do quarto estômago de ruminantes, porém existem 
alternativas como o coagulante de origem vegetal. O presente trabalho tem 
como objetivo extrair a enzima papaína do látex da casca do mamão Carica 
Papaya como uma alternativa a quimosina no processo de coagulação do leite 
na fabricação de queijos, iogurtes e outros derivados. Após a extração do 
látex, foram realizados procedimentos de filtração, remoção de metais e 
possíveis partículas orgânicas que podem interferir no processo. Por meio de 
secagem, foi obtida a enzima, a qual foi caracterizada por testes de 
coagulação do leite em diferentes concentrações, em que todos obtiveram 
êxito no processo coagulante, além disso, foram feitos testes de atividade 
enzimática, potência enzimática (Upe), sensoriais (avaliação olfativa) e 
análises físico químicas (pH, cinzas, umidade e solubilidade), microbiológicos: 
contagem de bactérias, fungos e coliformes a 45°C, os quais constaram 
ausência de microrganismos, estando nas conformidades da legislação. Com 
relação aos custos de produção, tal produto se mostrou bem acima das 
médias de mercado, sendo necessários, de repente, novos processos que 
busquem redução no valor. Assim entende-se que tal pesquisa se mostrou 
eficiente para os objetivos propostos e que novas pesquisas se fazem 
necessárias para engajar tais efeitos e buscar possíveis melhorias. 

 

Palavras-Chaves: Coagulação . Papaína . Mamão . Látex . Leite . 
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FABRICAÇÃO DE LÁPIS COM BAGAÇO DE CANA-DE-
AÇÚCAR  
 
 
ALUNOS 
Renato Pereira Da Silva 
MaÍra Dos Santos De Paula 
Edson LourenÇo De Paula 
 
ORIENTADORA 
Juliane Cristina Molena 
 

 

Etec Prefeito Alberto Feres - Araras 
 

 

 bagaço da cana-de-açúcar está entre os materiais mais promissores 
dentre os outros resíduos agroindustriais para a fabricação de painéis 
de madeira, devido ao seu baixo custo e abundância, já que, no setor 

sucroalcooleiro, a cada tonelada de cana, tem-se um teor residual de 280 
quilogramas de bagaço. Entre os subprodutos da indústria de açúcar e álcool 
está o bagaço, resultante da moagem da cana; e as cinzas, provenientes da 
queima do bagaço da cana-de-açúcar na caldeira para a produção da energia. 
As cinzas possuem uma quantidade significativa de sais minerais, sendo 
utilizadas como adubo na lavoura. Além disso, há escassez de trabalhos 
publicados sobre estudos destinados à investigação de como incluir este 
subproduto no mercado. Portanto, esse trabalho tem como objetivo produzir 
um grafite para lápis de escrever utilizando uma mistura de grafite em pó e 
cinzas provenientes da queima do bagaço da cana-de-açúcar, além de 
confeccionar um lápis de escrever, utilizando o bagaço da cana-de-açúcar, 
que além da finalidade de substituir a madeira é fundamental na sustentação 
e forma para o grafite. Para obter um resultado satisfatório, o bagaço foi 
pesado, peneirado e misturado com uma quantidade de cola branca, em 
seguida foi prensado no formato desejado para melhor desempenho de sua 
função, já que o objetivo foi substituir o lápis convencional, por esse fabricado 
com materiais sustentáveis. 

 

Palavras-Chaves: Lápis. Sustentável. Cana-de-açúcar. Bagaço De Cana. 
Cinzas. 
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FULMENLÉTRICA 
 
 
ALUNOS 
Nayara Santos Da Silva 
Anna Paula Carneiro Domingues 
 
ORIENTADORA 
Adriana Araujo Da Silva 
 
 
 
Etec de Peruíbe - PERUIBE 
 

 

 projeto sustentável denominado Fulmenlétrica, elaborado durante a 
SEMATEC do ano de 2017, realizada na ETEC de Peruíbe, tem como 
objetivo reutilizar a energia dos raios, pois quando toda essa energia 

se choca com o solo das áreas urbanas, perde sua função que é ativar as 
moléculas de nitrogênio. Além disso, não tem utilidade nenhuma para o meio 
social. Com isso o objetivo principal é propor um sistema de economia, por 
meio de um projeto sustentável, reutilizando a energia do raio, representada 
através de um prospecto virtual de uma maquete, o projeto foi desenvolvido, 
através de pesquisas de uma maquete física. Com intuito de não desperdiçar 
materiais, foi encaminhada para a apresentação virtual, houve aplicação da 
enquete aos alunos e comunidade, para que fosse possível discutir e consultar 
a sua viabilidade perante a sociedade, bem como, sua aplicabilidade e 
aceitação social. Portanto o projeto propõe um sistema de economia de 
energia, que é fornecido pelos especialistas que vão até as casas das pessoas 
que usufruiriam da energia, para estimar o quanto de eletricidade cada uma 
necessitaria. Caso ela ultrapassasse esse limite, sua energia seria cortada. 
Desta forma para que ela volte para a casa do indivíduo, seria paga uma taxa. 
O prospecto apresentado de forma virtual demonstra esse processo, 
incentivando as políticas públicas para apoiar este projeto sustentável 
acarretando economia de energia e consciência social. 

 

Palavras-Chaves: Energia. Elétrica. Raios. Sustentável . Economia. 
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INSETICIDA A BASE DE ÓLEO DE PEQUI  
 
 
ALUNOS 
Jaqueline Oliveira Santos   
Isaac Wenderson Da Silva Santos 
 
ORIENTADOR 
Ricardo Ferreira Da Silva 
 

 

Etec de Ribeirão Pires - Ribeirão Pires 
 

 

 presente trabalho teve como objetivo, realizar um inseticida natural 
a base de óleo de pequi, no combate exclusivo das larvas e mosquitos 
adultos das espécies Culex quinquefasciatus e Aedes aegypti , bem 

como avaliar o efeito que o produto desencadeou em tais insetos, visando à 
maior preservação possível do meio ambiente e da saúde humana. Detalhes, 
como a quantificação dos materiais, os problemas ambientais envolvidos, a 
série de metodologias aplicadas e todos os testes de eficácia realizados 
fizeram com que este trabalho favorecesse a ampliação dos conhecimentos 
científicos nesta área, bem como ter afirmado sobre a possibilidade da 
substituição de compostos químicos contidos na maioria dos inseticidas 
domésticos, por outros menos agressivos que conseguiram combater 
eficientemente tais mosquitos vetores. O produto se mostrou muito 
promissor e incentiva a continuidade de pesquisas e experimentos 
relacionados a este setor, bem como a importância de amenizar o desperdício 
dos caroços de pequi, aproveitando ao máximo seu óleo fornecido e também 
a própria plantação do fruto, para assim cooperar com as sociedades que 
sobrevivem do mesmo. 

 

Palavras-Chaves: Mosquitos . Larvas. Inseticida. Combate. Meio 
Ambiente. 
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OZONIZADOR PARA INSOLUBILIZAÇÃO DE METAIS 
PESADOS 
 
 
ALUNOS 
Vinicius Kuchenbecker 
Rafael Toshio Maria Guenkawa 
Luiz Fernando Moretão 
 
ORIENTADOR 
Edgard Robles Tardelli 
 

 

Etec Rubens de Faria e Souza - Sorocaba 
 

 

s metais pesados são poluentes encontrados em vários efluentes e são 
muito tóxicos ao ser humano, pois são bioacumulativos. Existem 
diversos métodos para o tratamento de metais pesados em solução, 

dentre eles o escolhido para ser estudado nesse trabalho foi o método de 
precipitação por meio da oxidação por borbulhamento de ozônio, visando à 
construção de um modelo de gerador de ozônio, consideravelmente barato 
para utilização em laboratórios de química em escolas e universidades. O 
procedimento utilizado para a geração do ozônio foi o da descarga de corona, 
um tipo de descarga elétrica produzida por alta tensão entre dois eletrodos 
em barreira dielétrica, em que os elétrons de alta velocidade (energia) 
presentes no micro plasma rearranjam os átomos de oxigênio nas moléculas 
de oxigênio, formando moléculas de ozônio (molécula de três átomos de 
oxigênio ligado) que são altamente reativas. O equipamento se mostrou 
capaz de produzir o ozônio e suas propriedades oxidantes foram testadas, 
por meio da oxidação dos corantes presentes na solução de suco de 
beterraba, as betalaínas, modificando a cor da solução consideravelmente e 
por meio da oxidação de metais em solução aquosa. Portanto, o trabalho 
alcançou as suas metas de se construir um ozonizador pequeno e barato, 
tendo em vista seu uso em laboratórios. Observa-se que a eficiência do 
equipamento é progressiva e deve ser aprimorada para o uso. 

 

Palavras-Chaves: Metais Pesados. Alta Tensão. Ozônio. Meio Ambiente. 
Ozonizador. 
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PRODUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
ECOENZYMAS 
 
 
ALUNOS 
Isabelle Cristina Fernandes 
Letícia Gazzano Tetzner 
 
ORIENTADOR 
Edivaldo Luis De Sousa 
 

 

Etec Trajano Camargo - Limeira 
 

 

uando o ser humano ingere um medicamento, uma parte de seus 
princípios ativos é metabolizada pelo organismo e a outra é eliminada 
pelas fezes e pela urina, entrando em contato com os corpos hídricos, 

com isso as estações de tratamento de esgotos não conseguem tratar todos 
esses resíduos descartados, trazendo complicações futuras. Dentre todos os 
medicamentos encontrados na água, os que apresentam substâncias 
hormonais estão em maior quantidade. A Ecoenzyma, produzida através de 
açúcar invertido, água e alimentos crus foi utilizada numa solução contendo 
etinilestradiol, substância que imita o hormônio estrogênio presente nas 
pílulas anticoncepcionais, muito utilizada por mulheres do mundo todo. A 
cada ano, novos estudos confirmam consequências graves sobre a 
sexualidade e o sistema reprodutivo dos peixes e anfíbios, tais como as 
causadas pela grande quantidade de medicamentos encontrados na água, 
sendo este outro motivo para aplicação da Ecoenzyma. É relevante dizer que 
o intervalo de tempo no desenvolvimento foi importante, pois a Ecoenzyma 
produzida em 120 dias apresentou maior absortividade e, 
consequentemente, melhores resultados na aplicação. Com isso, pode-se 
mineralizar compostos orgânicos constituídos por fármacos encontrados na 
água, para assim minimizar a poluição presente causada pelo descarte 
indevido desses resíduos, trazendo uma melhora de vida e um novo meio de 
tratamento. 

 

Palavras-Chaves: Medicamento. Resíduos. Hídricos. Ecoenzyma. 
Mineralizar. 
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PRODUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE ECO 
ENZIMAS 
 
 
ALUNOS 
Rafael Xavier Da Silva 
Larissa Valfogo Santos 
 
ORIENTADOR 
Willy Maiorano 
 

 

Etec de Tiquatira - São Paulo 
 

 

 processo de fritura consiste em submergir alimentos em determinada 
quantidade de óleo. Esse processo é comumente utilizado na culinária 
moderna, pois se trata de um método rápido e prático na preparação 

de alimentos, isso faz com que muitos litros de óleo sejam utilizados para 
essa finalidade diariamente. Esse óleo, ao ser descartado de forma incorreta, 
gera diversos danos ambientais, dentre os quais podemos citar: mau cheiro; 
aumento dos custos e dificuldade no tratamento de esgotos; 
comprometimento dos ecossistemas aquáticos de rios e oceanos; danos à 
atmosfera terrestre, através da emissão de metano na sua decomposição e 
impermeabilização de solo em aterros sanitários, o que pode causar 
enchentes. Ambientalistas afirmam que não existe um modelo de descarte 
ideal desses óleos, sendo necessárias alternativas para a sua reutilização de 
forma sustentável. Um litro de óleo de cozinha tem o potencial de contaminar 
até um milhão de litros de água, isso corresponde ao consumo de uma pessoa 
em 14 anos (AMBIENTE EM FOCO, 2008). Através da produção desses óleos, 
o Brasil possui um grande potencial poluente, o país produz cerca de 3 bilhões 
de litros de óleo vegetal por ano (ANP, 2011). Cada família consome 
aproximadamente 4 litros de óleos por mês e descarta ao menos um 
(SABESP, 2015). Segundo a Agência Brasileira das Indústrias de óleos 
vegetais (ABIOVE), em 2017 o consumo doméstico de óleo de soja no Brasil 
foi de aproximadamente 7.000.000 de toneladas. A estimativa é que em 2018 
esse número se aproxime das 8.000.000 de toneladas (Figura 2) (ABIOVE, 
2017). O presente trabalho visa reaproveitar os óleos residuais de fritura, a 
partir da síntese de Biodiesel, um biocombustível não tóxico, renovável e 
biodegradável. O biocombustível é obtido através do processo de 
transesterificação e as propriedades físico-químicas do produto são descritas. 

 

Palavras-Chaves: Óleo De Fritura. Transesterificação. Biodiesel. Fritura. 
Contaminação. 
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PRODUÇÃO DE PAPEL FILTRO COM TEGUMENTO DA MANGA 
 
 
ALUNOS 
Aline De Fatima Costa Bastos 
Gabriella Do Nascimento Evangelista 
Gabriel Moreira Matos 
 
ORIENTADOR 
Marcos Sergent 
 

 

Etec de Tiquatira - São Paulo 
 

 

 presente trabalho tem como intuito a reutilização de um rejeito 
orgânico com um ótimo potencial de otimização, sendo ele o 
tegumento da manga tommy, ou como seu nome de uso (caroço da 

manga). O tegumento é a camada externa do caroço e é composto pela 
lignina, celulose e a hemicelulose, tendo em vista que o tegumento leva em 
torno de no mínimo doze anos para a sua total decomposição na natureza. 
Devido ao seu alto teor de celulose, realizamos como princípio o 
procedimento baseado através de estudos fundados na fabricação de papel, 
como o do eucalipto e pinus, usando condições similares a de uma madeira 
na extração da celulose. Seus meios foram secagem ao sol, depois conduzido 
ao digestor contido a uma solução a 21% de álcali, a 1 hora e 30 minutos, 
em uma temperatura de 170°C. Após seu cozimento, foi lavado e separado 
do seu rejeito através de três peneiras, a primeira onde fica o rejeito, a 
segunda peneira onde fica a celulose obtida e a terceira a hemicelulose. Logo 
em seguida, colocamos a celulose obtida em sacos de naylon e levada à 
secadora. Logo foi determinada sua gramatura (80g/m2) – papel filtro 
quantitativo padrão comercializado. E determinamos a dosagem da resina 
Poliamida-epicloridrina(R.U) para que se tenha eficiência de um papel filtro 
qualitativo padrão. Seus ensaios físicos foram feitos adequadamente às 
normas ABNT NBR ISO 2758, ABNT NBR NM ISO 1974, ABNT NBR NM ISO 
1924-2. Também fizemos as análises de retenção de sólidos e absorção de 
água. Obtivemos sucesso tanto na parte teórica, quanto na parte prática, 
através dos resultados, podendo utilizá-lo para a filtração de análises 
realizadas em ambientes escolares. 
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REAPROVEITAMENTO DE DERIVADOS DE 
FLUORELASTÔMEROS 
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Etec de Tiquatira - São Paulo 
 

 

m empresas de artefatos de borracha, é comum a geração de rebarbas 
e peças fora do padrão em sua linha de produção. Essa condição é 
inevitável possuindo apenas como variável a quantidade produzida 

desses refugos. No entanto, infelizmente, várias dessas empresas não 
possuem processos ou planos de reutilizar esse material, que muitas vezes 
não é contabilizado, sendo apenas descartado no meio ambiente. Dessa 
forma, a meta deste trabalho foi desenvolver um método de reaproveitar 
esses resíduos, derivados de fluorelastômeros, como carga em compostos de 
Viton®, contribuindo assim para a redução do impacto ambiental devido à 
disposição desses resíduos no meio ambiente e trazer ao mesmo tempo ônus 
para a empresa graças à redução do desperdício de matéria-prima. Iniciamos 
o trabalho com o recolhimento do material a ser reutilizado e a elaboração e 
produção de uma formulação que fosse compatível e apresentasse ótimos 
resultados de cura e desempenho no processo de produção do produto final. 
Posteriormente, para que fosse possível determinar as propriedades 
mecânicas e qualidade do composto produzido, foram realizados ensaios 
conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 
especificações da American Society for Testingand Materials (ASTM) D 2000. 
Os resultados foram positivos comprovando que a reutilização de rebarbas e 
peças reprovadas como carga em compostos de Viton® é uma maneira viável 
de trabalhar com esse material, evitando que o mesmo seja descartado no 
meio ambiente. 
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REAPROVEITAMENTO DE RESTO DO GIZ ESCOLAR EM 
SOLO 
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Etec Astor de Mattos Carvalho - CABRALIA PAULISTA 
 

 

tualmente, é notável identificar nas escolas um certo desperdício do 
giz utilizado pelo professor no seu processo de ensino. De acordo com 
os próprios professores, quando o giz chega a um certo tamanho, ele 

fica difícil de ser manuseado e então acaba sendo descartado e em alguns 
casos mais graves, os alunos usam-no para jogar uns nos outros. O giz é um 
depósito de calcário criado, à medida que os seres do plâncton (organismos 
marinhos minúsculos) concentram cálcio em seus corpos, enquanto vivos, até 
morrerem e liberarem a substância, que vai se depositar no fundo dos 
oceanos. Ao longo de milênios, grandes depósitos são formados e, à medida 
que os mares recuam, depósitos de giz permanecem. O giz escolar foi 
reutilizado na correção da acidez do solo substituindo o calcário. No solo, 
acidez é um indicador de carência de nutrientes. As causas mais comuns da 
acidez, portanto, são a exportação de nutrientes pelas raízes das plantas, a 
lixiviação de nutrientes pelas chuvas ou irrigação, a erosão do solo e ainda a 
utilização de fertilizantes acidificantes. Assim, o objetivo do trabalho foi o de 
obter uma total reciclagem do giz escolar, visando a uma sustentabilidade no 
meio agrícola. O giz foi recolhido semanalmente e depois processado até ficar 
com a semelhança do calcário usado na correção do solo. E assim aplicado 
em diferentes proporções na cultura de milho. Após o período de crescimento 
e colheita, foi possível obter um resultado de neutralização do solo, deixando 
o seu Ph em torno 6,5, o que é considerado adequado para cultivo. 
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REFRIGERANTE DE ACEROLA SEM CORANTES SINTÉTICOS 
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Etec de Suzano - Suzano 
 

 

ste trabalho trata-se da produção de um refrigerante feito à base de 
acerola. O foco diferencial do refrigerante é usar uma fruta nativa da 
Mata Atlântica, que possui um baixo valor econômico no mercado 

interno do país; outro diferencial, pode-se citar que será produzido sem usar 
corantes artificiais que possam ser danosos à saúde do consumidor, além de 
aproveitar a grande quantidade de de vitamina C (ácido ascórbico C6H8O6) 
que o fruto apresenta em sua composição. Além de vitamina C, o fruto 
apresenta outros tipos de componentes como por exemplo, a vitamina A, B1, 
B2 e B3. A confecção do refrigerante inicia-se através da produção do xarope, 
extrato concentrado de fruta, em que ocorre a adição de conservantes, que 
não apresentam risco à saúde. Espera-se carbonatar, adicionar gás carbônico 
na medida característica do refrigerante e analisar quimicamente as 
propriedades do produto, para assim confirmar que o mesmo pode ser 
comercializado com segurança. O uso da acerola está relacionado apenas ao 
suco e sua grande quantidade de vitamina C, por conta disto a obtenção deste 
produto há de agregar valor à fruta, valorizando a mesma. Além desta ser 
nativa de Mata Atlântica, o que se refere diretamente à preservação de um 
bioma largamente desgastado. 
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SÍNTESE VERDE DE NANOPARTÍCULAS DE OURO  
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 síntese rápida e verde de nanopartículas de ouro (AuNPs), utilizando 
a uva como agente redutor e estabilizante foi relatado neste trabalho. 
Utilizamos no estudo comparativo o extrato da casca, da polpa e da 

folha da uva. A análise inicial da formação de AuNP foi feita observando a 
mudança de cor das amostras. A formação das AuNPs ficou evidente em 
apenas alguns segundos, após a adição de solução salina de ouro nos 
extratos. A síntese é imediata em todos os extratos quando submetidos ao 
aquecimento. Já as sínteses de AuNPs, realizadas na temperatura ambiente, 
os componentes da casca e a folha apresentaram os agentes redutores mais 
eficientes e as sínteses das AuNPs mediada pela polpa da uva foi 
relativamente lenta. Passaram-se horas para o aparecimento da cor da 
suspensão quando realizada à temperatura ambiente. As AuNPs sintetizadas 
com o extratos foram caracterizados por espectroscopia UV-Vís e potencial 
zeta. A estabilização das nanopartículas metálicas foi comparada, ao longo 
de 15 dias, por imagem fotográfica. As medidas de UV-vís mostraram que as 
AuNPs são predominantemente esféricas, devido ao aparecimento de um 
único pico na região de 500 nm e o aparecimento da banda da região abaixo 
de 400 nm indica a presença de compostos orgânicos em sua superfície. Esse 
resultado foi corroborado pelos valores obtidos de potencial zeta, o aumento 
do potencial confirma a existência de biomoléculas que compõem os extratos, 
tais como: açúcares e flavonóides, que permaneceram no topo das AuNPs. 
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 Eixo 9  
Infraestrutura 
 

Temas relacionados ao Ensino Médio e aos cursos 
técnicos e tecnológicos: agrimensura, saneamento, 
edificações, desenho de construção civil, transporte 
metro ferroviário, transporte rodoviário, construção 
civil – movimento de terra e pavimentação, 
construção de edifícios, construção naval, controle de 
obras, hidráulica e saneamento ambiental, sistemas 
de navegação e transporte terrestre, portos. 
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ARGAMASSA NÃO CIMENTÍCIA PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 
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 eficiência dos métodos e materiais utilizados na construção civil 
evoluiu exponencialmente e tal eficácia se comprova através de 
programas enxutos que respeitam o tempo de produção, 

armazenamento e as características técnicas que tal produto deve 
proporcionar. Buscou-se, neste trabalho, o aprimoramento de materiais, 
melhoria na logística do canteiro de obras, técnicas construtivas racionais, 
diminuição de impactos ambientais, a redução de custos e eficiência nos 
processos construtivos. Com tais objetivos desenvolveu-se uma argamassa 
sintética, não cimentícia para assentamento de alvenaria sem função 
estrutural, que proporcional economia expressiva de tempo, logísticas e 
custos, cura mais rápida, além da redução de 95% de materiais agressivos 
ao meio ambiente na sua composição. Esta tecnologia exige um material mais 
técnico, e dentro deste cenário, o segmento químico possibilita uma 
argamassa de base polimérica, classe de produto que não usa os 
componentes da argamassa convencional, normalmente constituída por 
cimento Portland, areia, cal e água, prejudiciais ao meio ambiente. Essa 
argamassa sintética foi desenvolvida para o uso em assentamento de tijolos 
ou blocos nas construções de alvenaria tradicional e não necessita de mão-
de-obra ou qualquer técnica especializada na sua execução e 
armazenamento. Toda esta preocupação, com relação ao baixo impacto 
ambiental, agilidade na obra, baixo custo e maior eficiência comparadas à 
produção e técnicas de argamassas de assentamento de blocos tradicionais, 
iniciou-se a partir da frase de CALLISTES, William: Muitos cientistas 
experimentais ou engenheiros, sejam eles mecânicos, civis, químicos ou 
elétricos, irão uma vez ou outra se deparar com um problema de projeto 
envolvendo materiais [...]. 
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BLOCO AUTOPORTANTE PARA PAREDES VERDES 
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ma das saídas para a falta de verde em cidades, advindas da ocupação 
do solo, são os jardins verticais. Desenvolveu-se um novo modelo de 
bloco autoportante para jardim suspenso, com baixo custo de 

produção, a partir de relatórios dos avanços e problemas de estudos, com a 
coleta e organização das informações obtidas com ensaios sobre alguns 
protótipo do tijolo adaptado, além do embasamento bibliográfico com 
consultas de artigos científicos sobre o tema. A preocupação com o meio 
ambiente mostra-se uma parte importante a ser considerada na construção 
civil. Inspirado nessa preocupação, surge o jardim vertical. Este é 
implantação de uma área vegetal, especialmente, em paredes externas de 
edificações. Sendo bastante vantajoso esteticamente e na qualidade do ar. O 
tijolo solo cimento é outro insumo utilizado na construção civil pensando no 
meio ambiente. Produzido a partir da mistura de solo, cimento e água. 
Primeiro foi feito um protótipo de gesso que serviu de parâmetro para a 
montagem das fôrmas. Foram necessários quatro fôrmas para a produção 
desse novo modelo, sendo que cada uma delas solucionava um problema da 
anterior. A quarta fôrma foi a que conseguiu fazer o tijolo sem quebra. O 
protótipo não conseguiu ser produzido com solo cimento e apresenta 
características como: 10,1 kg de massa, 4.952,4 cm³ de volume, traço de 
1:4 e índice de absorção de 24%, além de outros fatores que não viabilizam 
tanto essa proposta. Mesmo não sendo possível a fabricação do tijolo solo 
cimento, usando os materiais descritos e processos feitos, o modelo 
produzido ainda preserva a característica de não precisar de forno, 
consequentemente, a emissão de carbono é menor; e por ser uma opção 
mais econômica para construção de jardim vertical, pois seu preço - sem 
lucro e logística - é de R$ 2,12 a unidade. 
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CONCRETO BORRACHA  
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 indústria automobilística produz por ano, aproximadamente, 2,7 
milhões de automóveis (ANFAVEA, 2017) providos de pneus 
constituídos de borracha, sendo que 450 mil toneladas de borracha são 

descartadas indevidamente após sua vida útil (SEST SENAT, 2017). Algumas 
empresas trabalham com o processo de recauchutagem para pneus 
danificados aumentando seu tempo de rodagem. Durante os procedimentos 
de recapagem, o pneu libera lascas de borracha que podem ser 
transformadas em um pó de inúmeras utilidades. Uma possível aplicação, 
abordada neste trabalho, para esse resíduo, consiste em um material 
alternativo para a construção civil. Um assunto pouco abordado na cadeia 
produtiva da construção civil é a presença de pavimentos rígidos (concreto) 
nas rodovias. A priorização do pavimento flexível(asfalto) torna a atual malha 
rodoviária bastante vulnerável a condições de umidade e temperaturas, que 
somadas ao aumento crescente de volume do tráfego de altas cargas, 
acabam comprometendo sua durabilidade e desempenho. Enquanto o 
pavimento rígido é reconhecido por sua longa durabilidade, baixo índice de 
manutenção e distribuição das tensões necessárias empregadas de maneira 
mais uniforme sobre a superfície. No estudo estão contidos resultados 
experimentais de amostras elaboradas com o intuito de avaliar o 
comportamento e a viabilidade do uso de borracha proveniente de pneu, 
adicionada como substituta parcial do agregado miúdo (areia) no concreto. 
Foram preparados corpos de prova (C.P.s) com dosagem de concreto 
convencional, para servir de referência e outras três diferentes dosagens, 
contendo resíduo de borracha, com substituição do volume de areia em 
10%,30% e 50%. Após a confecção dos C.P.s cilíndricos (de 10x30cm²), os 
mesmos foram deixados submersos durante 28 dias para cura e em seguida 
submetidos ao ensaio de resistência mecânica à compressão simples com 
resultados que atingiram capacidade resistiva suficiente para ser empregada 
como pavimento rígido. 
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CONCRETO FOTOCATALÍTICO  
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tualmente, a poluição atmosférica é uma questão alarmante, 
principalmente, devido aos óxidos de nitrogênio (NOx) provenientes na 
maioria das vezes dos meios de transportes motorizados. Dessa forma, 

o concreto fotocatalítico é uma tecnologia promissora no combate e na 
minimização da incidência dos óxidos de nitrogênio (NOx) no ambiente, visto 
que através do processo de fotocatálise heterogênia, utilizando 
semicondutores como o dióxido de titânio, há uma conversão fotoquímica dos 
NOx em íons de nitrato (NO3-), elemento não nocivo ao ambiente. Nessa 
perspectiva, as propriedades do dióxido de titânio e a sua eficiência no 
processo de degradação dos óxidos de nitrogênio foram analisados. Os 
resultados experimentais dessa análise demostraram a grande eficiência do 
concreto fotocatalítico na degradação dos óxidos de nitrogênio, mostrando 
que é possível obter eficiência na degradação dos NOx de até 100%, 
dependendo do tipo e quantidade de dióxido de titânio incorporado, a textura 
superficial da peça e das condições de ensaio. Além disso, foram moldados 8 
corpos de prova (CP’s) de concreto com traço: 1:4:2 x=1,235 (4 CP’s foram 
moldados com concreto comum e os 4 CP’s restantes, com concreto 
fotocatalítico com adição de 7% de dióxido de titânio), a fim de verificar a 
resistência ao esforço de compressão do concreto fotocatalítico, comparado 
ao concreto comum, e para verificar a sua propriedade autolimpante capaz 
de degradar manchas e sujeiras. Nesse ensaio, foi possível verificar que o 
concreto fotocatalítico possui uma resistência superior em relação ao 
concreto comum e pode ser utilizado na pavimentação de calçadas, visto que 
suporta um automóvel exercendo 3140 Kg sob a peça pré-moldada. Contudo 
em relação as propriedades autolimpantes, esse concreto apresentou 
resultados pouco relevantes, uma vez que em 15 dias foi possível verificar 
apenas um leve clareamento da superfície dos CP’s que foram sujos com 
spray para grafite e tinta para tecido. 
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CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DOMÉSTICO 
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 automação residencial busca trazer conforto, comodidade e segurança 
para as pessoas em seu lar. Entretanto, a implantação de um sistema 
autônomo em residências comuns pode acabar não sendo viável, por 

conta dos altos preços de mercado. Pensando nisso, resolvemos fazer um 
projeto voltado a essa área, com o objetivo de torná-lo mais acessível para o 
consumidor. O projeto utilizará componentes eletrônicos de baixo custo, 
como o Arduino Mega e o Raspberry Pi, para tornar o processo mais barato e 
ainda assim manter uma boa qualidade no desempenho das funções. Contará 
também com um aplicativo mobile para celulares e tablets que poderá 
controlar todas as funcionalidades da casa, juntamente a um software 
desktop que será instalado dentro da residência para o monitoramento 
através do uso de sensores e controlar todas as funções citadas 
anteriormente. Utilizaremos como ferramentas de desenvolvimento o IDE 
Netbeans, com as linguagens de programação PHP, Python e Cordova com 
framework Ionic. O projeto final ainda contará com um site, visando à 
divulgação do sistema e para que o usuário possa fazer o seu cadastro e o 
dos equipamentos da casa. Esse website será estruturado com framework 
web Bootstrap. Com isso esperamos que as pessoas possam ter mais acesso 
a esse tipo de tecnologia, tornando-a mais popular. 
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ECOTEC: RECICLAGEM DE RESÍDUOS 
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 projeto ECOTEC trara uma grande contribuição para a comunidade da 
ETEC Antonio de Padua Cardoso e servirá de modelo para outras 
ETECS que decidirem adotarem este projeto em suas respectivas 

administrações, no que atinge a destinação correta dos resíduos sólidos que 
sobram do eixo da indústria. Trazer uma consciência ambiental nos alunos, 
professores e funcionários gera um benefício direto para o bem estar social. 
Com o intuito de reaproveitar os resíduos excedentes e descartados pelo eixo 
da industria, foram feitas análises de materiais que serviram como base para 
criar placas de aço com avisos e sinalizações importantes para nossa 
instituição. O material utilizado para estas placas, geralmente é de plástico e 
além de ser poluidor e não se degradar de forma rápida no meio ambiente 
possui uma durabilidade baixa. Já as placas de aço possuem uma alta 
durabilidade e o custo do material é 0. Existiam muitos materiais nobres como 
bronze, alumínio e outros como ferro, que serviram como base a uma 
permuta para a aquisição do aço. Uma parceria com o eixo da mecânica e 
outras empresas, fez com que as placas viessem prontas a ponto de corte, 
em troca elas forneceram os materiais nobres de descarte. O visual das placas 
também foi dinâmico, animado e educativo, visto que não existe no mercado 
estas características 
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EMISSÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS - CASE: PRONAVE 
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ste trabalho de DTCC identificou as causas do excesso de desperdícios 
de óleo lubrificante, utilizado nas manutenções de maquinários e 
equipamentos, uma vez que desperdiçado ou contaminado torna-se 

resíduo e necessita de cuidados ao manusear para não prejudicar o meio 
ambiente e preservar a integridade (saúde) dos colaboradores por causa dos 
componentes químicos. Evitar por completo a emissão de resíduos orgânicos 
é um desafio muitas das vezes impossível, pois toda ação possui uma reação, 
entretanto, reduzir a quantidade de resíduos produzidos minimiza os 
dispêndios em acondicionamento e descarte, logo, terá efetividade e aumento 
de produtividade. Resíduos orgânicos, quando descartados sem critério, 
podem ser prejudiciais ao meio ambiente, contaminando solo e curso d’agua, 
causando erosão na genética e perda da diversidade da cadeia alimentar, 
portanto, é de extrema importância conhecer o motivo do alto consumo de 
tal produto para não emitir poluentes ao longo do processo de descarte. Os 
resíduos são gerados por causa da idade avançada da maioria dos 
equipamentos, acarretando o seu sucateamento e consequente dificuldade 
de encontrar no mercado peças de reposição originais do fabricante. 
Trabalhou-se para isso em cima de um estudo de caso na Operadora Portuária 
PRONAVE. E em cima disto realizamos a montagem de uma maquete e de 
seu respectivo Memorial descritivo para apresentação do TCC e na I Feira de 
Projetos Empreendedores da Etec de São Sebastião (I PROJETEC). 

 

Palavras-Chaves: Resíduos. Meio Ambiente. Pronave. Manutenção. óleo 
Lubrificante. 
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FABRICAÇÃO DE PLACAS ACÚSTICAS COM GESSO 
RECICLADO 
 
 
ALUNOS 
Gustavo Costa Silva  
Alvaro Guirao Neto 
Gabriel Souza Rodrigues 
 
ORIENTADORA 
Aparecida Massako Tomioka 
 

 

Etec de Guaianazes - São Paulo 
 

 

 proposta deste trabalho é reutilizar o gesso, resíduo da construção 
civil, na produção de placas, para aplicação em revestimento acústicos. 
Foi coletado o resíduo de gesso de uma pequena fábrica da Zona Leste 

de São Paulo e após destorroado e peneirado, obteve-se deste processo um 
pó fino. A este pó, foi acrescentada água e polímero à base de PVA, formando 
uma mistura homogênea. Foram moldadas placas de 45 cm x 45 cm e 
espessuras de aproximadamente 1,5 cm. Para evitar trincas por retração 
durante a secagem da placa, foi adicionada lã de vidro, atuando assim como 
uma estrutura, absorvendo as tensões de retração. Após a secagem das 
placas, essas foram fixadas em uma estrutura de aço galvanizado para testes 
quanto à isolação acústica. Para comparar os resultados, utilizamos outros 
dois protótipos iguais em relação ao tamanho das placas, mas com materiais 
comumente utilizados na construção civil: gesso acartonado com lã de vidro 
e gesso acartonado com lã e PET. Foram realizados ensaios comparativos 
entre os sistemas de isolamento acústicos com ruídos de diferentes 
intensidades. Concomitantemente, foram levantados os custos unitários dos 
sistemas utilizados no mercado e uma estimativa do sistema com reciclado 
de gesso para uma análise não somente qualitativa quanto quantitativa do 
sistema idealizado. 

 

Palavras-Chaves: Gesso. Reciclagem. Acústica. Isolamento. Proteção. 
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MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS NA 
CONSTRUÇÃO 
 
 
ALUNOS 
Adelines Brito Da Invenção 
Aline Leite Da Silva Cruz 
Henrique Teixeira Felix 
 
ORIENTADOR 
Vitor Martins Gonçalves 
 

 

Etec Guaracy Silveira - São Paulo 
 

 

ste trabalho visa explicar e caracterizar as etapas de um gerenciamento 
de resíduos na construção civil. A produção dos Resíduos Sólidos de 
Construção - popularmente conhecidos entulhos - nas obras civis é de 

grande proporção. Destaca-se que, muitos desses, são descartados de forma 
incorreta, promovendo grande agressividade ao ambiente. Assim o 
gerenciamento de resíduos sólidos visa minimizar os impactos ambientais 
gerados pelas obras da indústria de construção. Considerando-se que a maior 
fração das obras realizadas no Brasil são obras de pequeno e médio porte, 
não raramente realizadas sem a assistência de profissionais legalmente 
habilitados, identificou-se a divulgação e popularização dos conceitos, 
normas e processos adequados de gerenciamento, como uma ferramenta 
com potencial para minimizar esses impactos ambientais. Neste trabalho, são 
apresentados dados, estatísticas e pesquisas que qualificaram o estudo 
realizado. Para tanto, este mesmo conjunto de conceitos, normas e boas 
práticas, foi estudado e sintetizado em um Manual de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de pequenas dimensões, boa qualidade gráfica e 
padronizado para impressão em larga escala, de modo que possa ser 
amplamente distribuído e compreendido. O objetivo final desta pesquisa é 
que o leitor dos mais diversificados públicos possa compreender o que é o 
processo de gerenciamento de resíduos e como executá-lo com êxito, de 
modo a tornar comum uma prática adequada de gerenciamento de resíduos 
sólidos, hoje, relativamente rara nas obras de construção civil. 

 

Palavras-Chaves: Resíduo Sólido. Gerenciamento. Educação. Ambiental. 
Boas Práticas. 
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REVESTIMENTO ACÚSTICO COM RESÍDUO DE MADEIRA 
 

 

ALUNOS 
Pedro Henrique De Souza Santos 
Mateus Miguel De Oliveira 
Felipe De Oliveira Salles 
 
ORIENTADORA 
Eliane Cristina Gallo Aquino 
 

 

Etec João Belarmino - Amparo 
 

 

o atual mercado da construção civil brasileiro, pode-se encontrar 
diversos materiais sustentáveis e com variados tamanhos e preços, 
aliados a variados tipos e técnicas construtivas. Nessa pesquisa 

científica, explorou-se uma nova alternativa de revestimento acústico de 
parede feito com resíduos de madeira em pó e gesso que apresentou um 
ótimo custo benefício, pois utilizou materiais de baixo investimento. Pode-se 
inovar ao trazer para o mercado da construção civil um produto com 
características acústicas de custo baixo. Houve, nessa pesquisa, a elaboração 
de um produto sustentável, em que se reutilizaram os resíduos de 
marcenarias (serragem e pó de madeira), que poderá ser adotado na 
construção civil como nova tecnologia. Os principais materiais utilizados 
foram a serragem e o pó da madeira que foram testados no laboratório de 
materiais da Etec João Belarmino e seus processos e testes registrados no 
Diário de bordo e fotografados. A instalação deste tem a mesma dinâmica de 
revestimento de parede, mas possui características acústicas. A pesquisa foi 
do tipo exploratória e realizou-se em livros, artigos e sites. Para tanto adotou-
se o mesmo método de produção dos revestimentos tradicionais, sendo que 
as únicas mudanças foram os tipos de materiais para a sua execução. Dessa 
forma, pôde-se viabilizar a reutilização dos resíduos de madeira que antes 
eram descartados pelas marcenarias da região do Circuito das Águas. 

 

Palavras-Chaves: Revestimento. Acústico. Madeira. Gesso. 
Sustentabilidade. 
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SISTEMA DE NATURAÇÃO ASSOCIADO ÀS ÁGUAS PLUVIAIS 
 
 
ALUNOS 
Lucas Ferreira Morato 
Leandro Ferreira Da Silva 
 
ORIENTADOR 
Lucas Andrade Da Silva 
 

 

Etec Itaquera II - São Paulo 
 

 

 idealização deste projeto sustenta-se em aspectos relacionados a 
edificações sustentáveis, que tem por objetivo, promover alterações 
conscientes no entorno do mesmo de forma a atender às necessidades 

humanas, sem negligenciar a preservação do meio ambiente e os recursos 
naturais, garantindo a qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. 
Ademais o presente trabalho tem o propósito de revitalizar uma estrutura 
sustentável, construída a partir de materiais alternativos, como o bambu e 
telhas de embalagem longa vida, essas encontram-se deterioradas pela ação 
do tempo e intemperismo, necessitando de reparos para que seja restaurada 
a sua estática e eficiências. Para alcançar os objetivos, será desenvolvida a 
técnica de naturação, associando-a à captação de águas pluviais, com o 
propósito de devolver a estrutura a sua eficiência em mitigar os efeitos 
causados pelo crescimento urbano desordenado. Observa-se que em grandes 
metrópoles como São Paulo, onde o projeto está sendo desenvolvido, é muito 
comum a permeabilidade do solo, através de edificações de concreto e 
diminuição da vegetação para dar lugar a essas edificações. O projeto visa 
utilizar as edificações existentes e aplicar o sistema sustentável de baixo 
custo, a fim de diminuir essa condição urbana que causa problemas como 
enchentes e a poluição atmosférica. Além dos aspectos relacionados à 
infraestrutura, o projeto tem um alcance social, incentivando assim as futuras 
gerações a aplicar sistemas sustentáveis nas edificações, a fim de uma 
melhora no meio ambiente. 

 

Palavras-Chaves: Naturação. águas Pluviais. Sustentável . Edificações. 
Futuro. 

 

 

 

 

A 



 

12ª Feteps | 2018 178 

 Eixo 9 – Infraestrutura 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Eixo 10  
Turismo, Hospitalidade e Lazer 
 

Temas relacionados ao Ensino Médio e aos 
cursos técnicos e tecnológicos: agenciamento 
de viagem, eventos, guia de turismo, 
hospedagem, lazer, turismo receptivo, 
cozinha, serviços de restaurante e bar. 
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EVENTOS BORD GAMES 
 
 
ALUNOS 
Morgana Sayonara Soares Melo 
Ivan Borges França De Oliveira 
Gabriela Lima Rosa Dos Reis 
 
ORIENTADOR 
André Luiz Alves Da Silva 
 

 

Etec Parque Belém - São Paulo 
 

 

ste estudo tem como intuito apresentar o mundo dos Board Games e a 
sua importância nas relações humanas. O estudo permite compreender 
que os jogos de tabuleiros vão além da dama e do xadrez e que neles 

existem diferentes mecânicas de jogos. No evento, será abordada a prática 
dos jogos de tabuleiros, não apenas como um entretenimento, mas sim uma 
interação entre as pessoas e o resgate das tradições que remetem aos 
participantes uma nostalgia. Além disso, a pesquisa aborda, desde o 
surgimento dos jogos e a relação do ser humano com a necessidade de ser 
ter o lúdico e os primeiros jogos, de que se tem conhecimento na história da 
humanidade. O mercado contemporâneo internacional e as sua evolução na 
produção de jogos de tabuleiros, comercialização e a exportação dos 
mesmos, assim como o nacional que vem ganhando espaço na produção de 
jogos. A apresentação, definição de eventos e as ações, que fazem parte do 
planejamento e execução de eventos, passam pela evolução dos eventos no 
Brasil e fora, por fim o evento Board Games com o seu projeto feito, através 
de pesquisas que permitem a realização de eventos para essa área. Após 
vários autores como Joan Huizinga (1996), R. C. Bell (1980), André Bueno 
Belo (2014) e Maria José A. Mendonça (2014) e seus estudos, por meio dos 
quais se conclui a importância de realizar eventos com jogos de tabuleiros 
para aqueles que têm esses como hobbies e necessitam desses espaços para 
atender à demanda existente. 

 

Palavras-Chaves: Board Games. Eventos. Jogos. Tabuleiros. Eletrônicos. 
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RECREAC 
 

 

ALUNOS 
Adriana Firmino Da Silva 
Kelly C. Gomes De Souza 
Ingridy De Souza Gomes 
 
ORIENTADORA 
Evelise Moaes 
 

 

Etec de Peruíbe - PERUIBE 
 

 

 recreação é um dos segmentos do turismo que mais atrai a atenção 
devido ao seu caráter lúdico dinâmico. Trata-se de um segmento que 
abrange diversos públicos desde o infantil até os idosos, incluindo 

também animais. Dentro do turismo, a recreação é muito utilizada pelos 
meios de hospedagem como forma de entreter e animar o público. Para isso 
são contratados profissionais da área, capacitados em animação 
sociocultural, que normalmente realizam seus trabalhos em períodos 
programados. Um dos períodos muito utilizados para recreação dentro dos 
meios de hospedagem é associado ao serviço Day Use. Pensando em trazer 
algo inovador para a cidade de Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo, foi 
criada a RecreaCÃO, uma consultoria em Day Use, especializada em 
recreação e eventos para cães, uma alternativa para entreter os cães no 
momento de lazer dos turistas, já que normalmente permanecem confinados 
dentro dos apartamentos nos meios de hospedagens. Além, de atender 
também o público local que poderá se beneficiar dos serviços como os 
eventos para pet. Como forma de demonstrar a viabilidade do projeto, foram 
feitas pesquisas de campo, estudos de casos e contatos com possíveis 
parceiros. Nesse contexto, o projeto surge como uma ideia inovadora para o 
local e demonstra também potencial empreendedor, visto que não existem 
concorrentes diretos e há demanda de parceiros, bem como de clientes 
potenciais. 

 

Palavras-Chaves: Pet. Recreação. Eventos. Peruíbe. Day Use. 
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 Eixo 11  
Ação Social e  
Extensão de Serviços 
 

Os projetos de interesse social ou cultural 
para a comunidade; de prestação de serviços 
voluntários de caráter social e educativo; de 
prestação de serviços em geral ou de 
parcerias que atendam à comunidade e de 
assessoria técnica/tecnológica em diversas 
áreas. 
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ANÔNIMOS - A VIDA NAS RUAS 
 

 

ALUNOS 
Kelly Cristina De Souza Barroso Muniz Moraes 
Gabrielly Da Conceição Soares 
Odenir Lucas Silva 
 
ORIENTADORA 
Aline Sgarlata 
 

 

Etec de Carapicuíba - Carapicuíba 
 

 

s problemas sociais brasileiros são inúmeros, devido às políticas 
públicas que não favorecem a superação da miséria, do desemprego, 
a violência e o analfabetismo. Um deles, porém, torna as pessoas 

invisíveis: trata-se daqueles que vivem em situação de rua. O Projeto 
Anônimos – a vida nas ruas vem discutir a vida dessas pessoas que transitam 
pelas calçadas das cidades sem que sejam reconhecidas em sua dignidade. 
O objetivo desse estudo é sensibilizar a sociedade para o modo de viver da 
população em situação de rua e aproximar deles todos aqueles que querem 
ajudar e não sabem como. Por meio do desenvolvimento de uma cartilha 
digital e de folders, pretende-se promover a circulação de informações com 
as histórias de vida das pessoas em situação de rua e divulgar trabalhos de 
instituições e cidadãos que cuidam e olham por eles. A metodologia adotada 
para o projeto foi de pesquisa mista, quali-quantitativa, fazendo uso de 
pesquisa de campo, em primeiro momento, seguido por pesquisa bibliográfica 
e documental. O resultado da pesquisa de campo constatou que 98,3% das 
pessoas querem ajudar e não sabem como, sendo esse, o principal motivador 
para o desenvolvimento da pesquisa, o produto gerado será distribuído à 
população do município de Carapicuíba, no sentido de colaborar para diminuir 
distâncias, possibilitando que outras pessoas possam aproximar-se e ajudar. 

 

Palavras-Chaves: Situação De Rua. Solidariedade. Políticas. Preconceito. 
Fotografia. 
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APM - ASSOCIAÇÃO PADRINHOS MÁGICOS 
 

 

ALUNOS 
 
Laura Agra De Alencar 
Caroline Santos Sá Teles Garcia  
Isabela Do Carmo 
 
ORIENTADORA 
Aline Risso Souza Rodrigues 
 

 

Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Santana de Parnaíba 
 

 

m diversas escolas municipais e estaduais de ensino fundamental, 
encontram-se crianças com um grau elevado de carência financeira e 
afetiva, devido às necessidades dos pais ou responsáveis pelos 

mesmos. Essas carências acarretam em problemas físicos, sociais e 
sobretudo psicológicos, que podem se agravar ao longo do seu 
desenvolvimento existencial. O projeto APM (Associação Padrinhos Mágicos: 
Ferramenta de Solidariedade Digital) visa estabelecer a conexão entre a boa 
ação e o destinatário, através do altruísmo. O projeto irá abranger escolas da 
rede pública de Santana de Parnaíba e região, onde o mesmo disponibilizará 
às crianças, carentes financeiramente e emocionalmente, um apoio social, 
psicológico e financeiro, (com a autorização dos responsáveis, diretores das 
escolas municipais e da Secretaria Municipal de Santana de Parnaíba). Como 
resultado deste projeto, propõe-se o desenvolvimento de uma ONG 
(Organização não Governamental), em forma de uma plataforma digital, a 
fim de viabilizar o acesso e o contato do proponente doador, junto à criança 
carente, permitindo assistir a evolução da mesma. Sendo assim haverá uma 
relação indireta de padrinhos ideais com o afilhado ideal, resultando a 
reciprocidade. Com esse projeto proposto e desenvolvido, espera-se a 
melhoria da convivência em grupos sociais dessa criança desprovida de 
atenção necessária, principalmente no seu psíquico, elevando seu o 
desenvolvimento educacional e a autoestima. 

 

Palavras-Chaves: Apadrinhamento. Educação. Crianças. Amparo. 
Necessidades. 

  

 

 

E 



 

12ª Feteps | 2018 184 

 Eixo 9 – Infraestrutura 
  

COMPLEXO CULTURAL CARANDIRU 
 

 

ALUNOS 
Nádia Silvia Lima 
Carolina Aguerre De Salles Penteado 
Julio Da Paz De Sousa Junior 
 
ORIENTADORA 
Cecília Machado 
 

 

Etec Parque da Juventude - São paulo 
 

 

 Complexo Cultural Carandiru é um projeto sociocultural de caráter 
educativo e que, através do patrimônio público, visa incluir e integrar 
a comunidade local do bairro Carandiru entre moradores, estudantes, 

frequentadores, empresas Instituições do entorno, organizações sociais, 
parceiros e patrocinadores. Sua realização será feita por meio das escolas 
Técnicas Etec Parque da Juventude e Etec das Artes, juntamente aos alunos, 
professores, coordenadores e diretores. Os objetivos deste projeto, junto às 
ações sociais são: desenvolver atividades, eventos e propostas de interação, 
a fim de valorizar a região, contribuindo com uma visão positiva sobre o 
bairro; beneficiar a população local por meio das propostas educativas de 
ordem não formal; fortalecer a comunidade através da interação e da cultura; 
dispor aos alunos a oportunidade de práticas profissionais ligadas a sua 
formação gerando estágios e contribuindo para diminuição da evasão escolar; 
gerar visibilidade aos cursos por meio de suas ações e para divulgá-los. Este 
projeto nasce do interesse em se resgatar a memória local, refletir sobre a 
mesma e então possibilitar mudanças sociais positivas a públicos que 
frequentam a área, que não têm quase nenhuma interação direta para com 
estes, pessoas que não se sentem pertencentes ao local e logo não preservam 
o patrimônio público. Os cursos apresentados e os que tenham interesse em 
participar, de acordo com as atribuições que lhes cabe a formação técnica, 
terão, cada um, um estagiário responsável por planejar com autonomia as 
ações. Como o projeto é uma organização sem fins lucrativos cabe aos grupos 
buscarem parceiros e patrocinadores que também se encontrem no bairro, 
os recursos captados serão revertidos ao projeto. 

 

Palavras-Chaves: Inclusão Social. Patrimônio. Educação. Cultura. 
Carandiru. 
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CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS SUSTENTÁVEIS COM 
POLÍMEROS 
 

ALUNOS 
 
Luiz Augusto Garnica Dionizio 
Leonardo Kiyoshi Fazan Shiroma 
Tainan GonÇalves Da Silva 
 
ORIENTADORA 
Tais Batista Marino 
 
 
Etec de Fernandópolis - Fernandopolis  
 

om o grande aumento de produtos industrializados e desenvolvimento 
de inúmeros outros materiais para a necessidade e conforto das 
pessoas, observa-se uma grande variedade da utilização de polímeros. 

Destacam-se polímeros como Tereftalato de polietileno (PET), pneus, 
Polietileno de alta densidade (PEAD)-baldes, engradados, Cloreto de polivinila 
(PVC)-canos, assoalhos, forros, tubos de conexão, Polietileno de baixa 
densidade (PEBD)-sacolas plásticas, dentre outros. Um dos principais 
problemas referentes à presença desses polímeros é a forma como o mesmo 
está sendo descartado no meio ambiente. Alguns, devido a suas 
características, podem ser reciclados, já outros não. O grande problema são 
os polímeros sintéticos, que além de não serem biodegradáveis, nem sempre 
são recicláveis e, em geral, sua incineração causa danos ao meio ambiente. 
Nos últimos anos, tem-se investido em tecnologia e pesquisas para se 
amenizar o impacto ambiental dos mesmos, destacando-se a reutilização, 
reciclagem e a fabricação de polímeros biodegradáveis. Durante o 
desenvolvimento das aulas, os alunos são estimulados a desenvolver o 
pensamento solidário, a desenvolver ações que beneficiem a comunidade, 
pensando no bem-estar e auxílio nas questões socioambientais. Destarte, o 
presente projeto foi desenvolvido visando à necessidade de reutilização de 
polímeros que são descartados de forma inadequada no meio ambiente como 
forma de sustentabilidade social por meio de confecção de brinquedos e 
doação a escolas que não contam com a disponibilidade de materiais 
recreativos para o desenvolvimento de suas atividades. Ao se produzir 
brinquedos com esses produtos, incentiva-se, não apenas a conservação do 
meio ambiente, mas também a ação solidária. Pode-se dizer que a Educação 
para o consumo consciente e a sustentabilidade mediante atividades lúdicas 
é uma estratégia eficaz no ensino, já que tal ação amplia o potencial de 
alcance de iniciativas como essa, ao sensibilizar os alunos sobre a importância 
das escolhas de consumo de uma maneira mais leve e divertida. 

Palavras-Chaves: Polímeros. Brinquedos. Ação Social. Reutilização. 
Solidariedade. 
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ETEC PORTAS ABERTAS E A OFICINA DE CURRÍCULOS  
 
 
ALUNOS 
 
Leonardo Vinícius Rodrigues Silva 
Bruno Ferreira Valentim 
 
ORIENTADOR 
Leandro Rodrigues Da Silva 
 

 

Etec Lauro Gomes - São Bernardo do Campo 
 

 

ste trabalho descreve o evento “Portas Abertas” e sua contribuição para 
o processo de ensino, aprendizagem e extensão. Essa experiência foi 
vivenciada pelos docentes e alunos do curso técnico em Administração 

de Empresas da Escola Técnica Estadual – ETEC Lauro Gomes – Extensão 
Tereza Delta, localizada na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, 
durante os primeiros semestres de 2017 e 2018. Tendo em vista a 
complexidade em aproximar os alunos das práticas do mercado de trabalho, 
a realização dessa atividade despontou como uma importante ferramenta 
para fomentar competências e habilidades importantes no processo de 
formação dos técnicos em Administração. O evento Portas Abertas teve como 
objetivo apresentar à comunidade, de forma dinâmica e interativa, a 
educação profissional pública, sobretudo o curso técnico de Administração de 
Empresas, ofertado pela Escola. Foram utilizadas apresentações como: mini 
palestras, exposição de projetos interdisciplinares, trabalhos de conclusão de 
curso e oficinas de currículos. Esse projeto contribuiu para aprofundar o 
conhecimento dos alunos sobre as áreas de gestão, desenvolvimento de 
práticas de trabalho em equipe, bem como a oportunidade de tornar pública 
as atividades desenvolvidas pela ETEC Lauro Gomes – Extensão Tereza Delta. 
Os resultados evidenciaram que o evento possibilitou desenvolver 
competências e habilidades relevantes para a formação dos alunos do curso 
técnico de Administração; criar um ambiente de sinergia para troca de 
experiências entre os alunos, professores e o púbico alvo do evento; difundir 
a cultura de empreendedorismo, inovação e melhores práticas para 
posicionamento no mercado de trabalho. 

 

Palavras-Chaves: Portas Abertas. Administração. Interdisciplinar. Práticas. 
Extensão. 
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INCLUSÃO DIGITAL PARA TERCEIRA IDADE 
 

 

ALUNOS 
 
Richard Thomaz 
Leonardo De Oliveira Figueiredo 
 
ORIENTADORA 
Maria Elisa Cassamassimo 
 

 

Etec Comendador João Rays - Barra Bonita 
 

 

 presente projeto tem como objetivo incluir os idosos de nossa 
comunidade ao mundo virtual, assim tornando-os mais participativos 
e atuantes nesta sociedade atual. A tecnologia possibilita ao indivíduo 

estar mais integrado em uma comunidade eletrônica ampla; coloca-o em 
contato com parentes e amigos, num ambiente de troca de ideias e 
informações, aprendendo junto e reduzindo o isolamento por meio da 
experiência comunitária. Tem como objetivo incluir pessoas acima de 55 
anos, através de aulas de Informática básica, com introdução à internet e 
redes sociais, mediadas por um professor da área, com auxílio de voluntários 
(alunos do Ensino Médio Integrado), assim desenvolvendo em nossos 
educandos, atitudes de cidadania e convívio com as diferenças. As atividades 
foram elaboradas, de acordo com o grupo de idosos, respeitando os 
conhecimentos, os limites, interesses, necessidades ou restrições dos 
participantes. No desenvolver das atividades, a professora, juntamente com 
os alunos do Curso Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio, 
demonstraram como partes integrantes do computador, como manusear o 
mouse, quais as possibilidades de acesso à comunicação de forma virtual em 
tempo real. Verificamos que, ao longo do desenvolvimento desse projeto, os 
idosos participantes se sentiram satisfeitos e agora incluídos às redes sociais, 
bem como ficaram motivados a continuar tendo acesso principalmente a esse 
mundo virtual que os deslumbrou e abriu novas possibilidades. 

 

Palavras-Chaves: Idoso. Inclusão. Mundo Virtual. Cidadania. Aluno 
Monitor. 
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REVERBERANDO A TOLERÂNCIA ALÉM DOS MUROS DA 
ESCOLA 
 

 

ALUNOS 
Vitória Ventura 
Jéssica Lana De Mattos 
 
ORIENTADOR 
Roberson Augusto Marcomini 
 

 

Etec Trajano Camargo - Limeira 
 

 

 ambiente escolar é um espaço de socialização no qual os indivíduos 
compartilham suas experiências, crenças e valores e estabelecem 
relações entre si. Com a abundância de religiões e os preconceitos e 

violência em torno de muitas delas, faz-se necessário o debate em ambiente 
escolar para o estabelecimento da tolerância através do conhecimento. Desse 
modo, a ETEC Trajano Camargo foi palco do Workshop das Religiões nos anos 
de 2014, 2016 e 2017. Tal atividade consiste em distribuir religiões para que 
grupos de alunos pesquisem, elaborem banners e exteriorizem aquilo que 
fora aprendido. O presente trabalho tem por objetivo avaliar os impactos nos 
alunos, seus familiares, na comunidade e no próprio ambiente escolar após o 
desenvolvimento dos workshops. Para realização do levantamento, 
consultaram-se os professores responsáveis pelo desenvolvimento do projeto 
e outros que compõem o espaço escolar, os alunos que apresentaram em 
2016 e 2017, respectivamente, no 2º e 3º Workshop das Religiões, alguns 
familiares desses jovens e visitantes do workshop. Fez-se um comparativo 
entre os contrastes observados entre os anos de 2016 e 2017. Foram 
notáveis as mudanças nos alunos, a tolerância difundira-se entre os 
professores, os diferentes cursos e anos do ETIM, os visitantes e familiares. 
O reconhecimento das particularidades e o trabalho em equipe possibilitaram 
ainda a preparação para o mercado de trabalho e a união dos alunos em um 
período complicado: o fim do Ensino Médio e o ingresso na vida adulta. 
Acompanhar os resultados de desenvolvimento desse projeto na vida dos 
alunos e da comunidade é assunto de interesse da sociedade, sendo uma 
importante ação social. Compartilhar esses resultados é incentivar práticas 
semelhantes em outras ETECs, escolas e instituições, permitindo que a 
quebra de paradigmas aconteça além dos muros das escolas. 

 

Palavras-Chaves: Escola. Socialização. Religiões. Workshop. Tolerância. 
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 Eixo 1  
 Artes, Cultura e Design 
 

Projetos com temas relacionados ao Ensino Médio e 
aos cursos técnicos e tecnológicos: Arte Dramática; 
Canto; Comunicação Visual; Dança; Desenho de 
Produtos e Enxovais de Decoração; Design de 
Interiores; Design de Móveis; Fabricação de 
Instrumentos Musicais; Modelagem do Vestuário; 
Multimídia; Museologia; Paisagismo; Processos 
Fotográficos; Produção de Áudio e Vídeo; Regência e 
Produção Fonográfica. 
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DESIGN DE PRODUTO: CHAVE DE RODA COM ILUMINAÇÃO 
 
 
ALUNOS 
Tarcizo Teodoro Souza Rosa 
Fernando Ferreira Dos Reis 
Marcelo Cerqueira Silva 
 
ORIENTADOR 
Daniel Nishiwaki 
 
 
 
Fatec de Cotia - Cotia 
 
 
 

artindo do briefing para um público-alvo com interesse por tecnologia, 
contendo requisitos como “inovador”, “autodidata” e “funcional” e para 
ser produzido em uma fábrica de derivados de metal, o trabalho tem 

como propósito apresentar um acessório automotivo com iluminação. Através 
de pesquisas seguindo a metodologia projetual de Bruno Munari (1998), 
obtida em BARBOSA FILHO, Projeto e desenvolvimento de produtos, 
identificou-se um problema atual que é a troca de pneu no escuro, tendo 
também como componente deste problema a preocupação com a segurança 
do usuário, quanto à eficiência no tempo de troca do pneu. A vida é cheia de 
imprevistos e ninguém está livre de se deparar com situações inesperadas, 
porém alguns desses imprevistos podem ser antecipados analisando os 
cenários. Atualmente as pessoas vivem atarefadas e sem tempo, com 
dificuldades de gerenciar seu tempo para fazer tudo que planejaram. Desta 
forma o trabalho realizado tem como objetivo, desenvolver um acessório 
automotivo com iluminação, sendo este já incluso em um dos itens 
obrigatórios do veículo a fim de, o consumidor não ter que comprar acessórios 
não obrigatórios para seu veículo e não se preocupar com imprevistos com 
seu veículo no escuro. Desta forma o trabalho vem apresentar pesquisas de 
mercado, concorrentes e oportunidades com o objetivo de desenvolver uma 
chave de roda automotiva com iluminação sem a utilização de pilhas, através 
de um sistema de dínamo que gera energia suficiente para o uso de sua 
iluminação. 
 
 
Palavras-Chaves: Design. Chave De Roda. Produto. Projeto. Fatec. 
 
 
  

P 



 

12ª Feteps | 2018 191 

 Eixo 1 – Artes, Cultura e Design 
  

INOVA 
 
 
ALUNOS 
Saulo Da Silva 
Claudinei Roberto Dos Santos 
Juan Pablo Taveira Brito 
 
ORIENTADOR 
Henio FontÃo  
 
 
 
Fatec de Pindamonhangaba - Pindamonhangaba 
 
 
 

m toda a história da humanidade, o homem tem por necessidade 
destacar-se e colocar suas características em seu habitat e nas coisas 
que possui. Neste sentido, observa-se uma tendência empreendedora, 

a partir de produtos personalizados, que expressam a identidade do usuário, 
pois, muitos públicos-alvo e grupos sociais não desejam fazer parte de um 
modo de consumo homogeneizado. Sendo assim, buscam por alternativas 
diferenciadas, exclusivas, que personificam o objeto de consumo de acordo 
com cada estilo e personalidade. Utilizando-se desta perspectiva, tem-se 
como objeto de estudo deste artigo a prototipagem e pesquisa de viabilidade 
da oferta de móveis desenvolvidos com base em polímeros sintéticos, tais 
como o plástico, que possam ser customizados, a partir do conceito puzzle. 
Para esse fim, foram utilizados, a pesquisa bibliográfica para contextualizar o 
cenário, o método experimental para a confecção do protótipo e por fim, uma 
pesquisa de mercado visando à validação do protótipo. Os resultados 
mostraram que o protótipo é viável, foi testado por meio de simulação e foi 
realizada uma pesquisa de campo para verificar se as pessoas desejam esse 
tipo de produto. As considerações finais apresentam que a simulação revelou 
que o protótipo é viável e pode ser testado por meio de impressão 3D. A 
pesquisa de mercado revela que existe um público interessado neste tipo de 
produto. 
 
 
Palavras-Chaves: Inovação . Móveis. Customização. Decoração. Puzzle. 
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 Eixo 2  
Gestão e Ciências 
Econômicas 
 

Projetos sobre administração, agronegócios, 
contabilidade, logística, secretariado, ecologia, 
álgebra, matemática analítica, matemática aplicada, 
geometria, probabilidade e estatística, economia, 
política, serviço social, economia doméstica, 
desenvolvimento de produtos e processos, 
transportes, cooperativismo e associativismo, 
comércio, secretariado, gestão pública, jogos de 
empresa entre outros. 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA LIGADA Á VIDA PROF. E CORP. 
 

 

ALUNOS 
Vanessa Aparecida Pereira Dos Santos 
 
ORIENTADOR 
Renan França Gomes Nogueira 
 
 
 
Fatec Professor Waldomiro May - Cruzeiro 
 

 

 projeto tem por objetivos analisar não só a importância de uma boa 
educação financeira, mas também apresentar aos gestores esta 
questão, propondo a adesão e implementação de programa de 

qualidade de vida junto aos funcionários, oferecendo palestras, workshops, 
orientações, cursos para sua capacitação. O funcionário motivado melhora 
seu desempenho impactando diretamente na sua produtividade dentro da 
organização. O objetivo geral é abordar também o problema do consumismo, 
gerado pela falta da educação financeira, podendo levar esse indivíduo a 
desenvolver um fenômeno psicológico chamado Oniomania. A falta do 
controle financeiro pessoal pode acarretar diversos problemas ao 
colaborador, diante disso é preciso estimular a consciência de que o controle 
financeiro traz inúmeras vantagens, tanto para a vida pessoal quanto 
profissional. Por fim, foi desenvolvia uma planilha automatizada por meio de 
linguagem de programação, que tem como objetivo auxiliar o funcionário a 
investir a sobra de salário nas aplicações financeiras mais rentáveis daquele 
mês. O brasileiro, por questões culturais, não tem o hábito controlar suas 
finanças pessoais (Cruvinel, 2017), muitas pessoas não aceitam a 
possibilidade de ter que diminuir o padrão de vida, sem perceber que o 
padrão de vida que leva, está além de suas possibilidades. Com a tendência 
cada vez maior das empresas em se preocupar com o bem-estar de seus 
colaboradores, muitas empresas estão aderindo a programas de qualidade de 
vida no trabalho, pois um colaborador com problemas pode acarretar perda 
de produtividade. 

 

Palavras-Chaves: Controle. Finanças. Qualidade. Vida. Dívidas. 
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EQUIPES: INTERDEPENDÊNCIA DE TAREFAS E 
SATISFAÇÃO. 

 
ALUNOS 
Grasiela Iori Aizza 
Kelen Martins Fernandes 
Roxana Arana Faleiros 
 
ORIENTADORA 
Sandra Regina Chalela Ayub  
 
 
Fatec de Catanduva – Catanduva 
 

s equipes de trabalho vêm mudando a forma como as pessoas 
trabalham e se relacionam nas organizações. Constituem unidades de 
desempenho de diversos indivíduos que compartilham um objetivo 

comum. Essas células de desempenho têm- se revelado um mecanismo 
alternativo de organização do trabalho, cada vez mais presente no cenário 
organizacional, principalmente, quando as demandas são complexas para 
serem atendidas por meio do esforço individual. Nas equipes de trabalho, em 
decorrência da sua estrutura, a interação dos membros é imprescindível, pois 
os objetivos serão atingidos apenas a partir do esforço conjunto. Percebe-se 
assim, que a natureza das equipes de trabalho envolve dependência entre os 
seus membros, em maior ou menor grau. Espera-se que a inserção da 
interdependência, como variável para bons resultados do desempenho das 
equipes, contribua para a melhor compreensão deste fenômeno. 
Trabalhadores que somam esforços individuais, mas com interdependência 
de suas tarefas e de seus resultados, alcançam um nível de desempenho 
maior e atingem os objetivos da Organização. Para que isto aconteça são 
necessários alguns fatores determinantes: uma boa liderança, confiança 
entre os seus membros, recursos adequados, motivação e reconhecimento 
de desempenho. O presente trabalho teve por objetivo verificar se os 
trabalhadores do setor da produção de uma indústria de alimentos se sentem 
parte de uma equipe eficaz e se existe interdependência de suas funções. 
Para tanto realizou-se pesquisa exploratória com pesquisa de campo, 
analisando fatores que mantém uma equipe motivada e como sua liderança 
poderá influenciar em seu sucesso através de quatro questionários. Os 
resultados demonstraram existir uma equipe eficaz e interdependente, com 
membros dedicados e satisfeitos. Contudo, alguns problemas foram 
identificados e possíveis soluções foram apresentadas. O estudo possibilitou 
concluir que para que uma organização tenha uma equipe de sucesso, é 
necessário fornecer recursos para esta equipe, bem como mantê-la motivada 
e bem liderada. 
 

Palavras-Chaves: Equipe Eficaz. Equipe Sucesso. Interdependente. Equipe 
Motivada. Liderança. 
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GESTÃO EMPRESARIAL: PLATAFORMA FESTAJAR 
 
 
ALUNOS 
Victória Maria Oliveira Da Silva 
Juliana Gomes 
Camila Renero Dos Santos 
 
ORIENTADOR 
Daniel Nishiwaki 
 
 
 
Fatec de Cotia - Cotia 
 
 
 

 Festajar será a principal aliada do empreendedor de festas infantis que 
deseja crescer. Com consultoria empresarial e de marketing digital, 
auxiliará o empreendedor na profissionalização do negócio e conquista 

de novos clientes. O canal utilizado pela empresa será um site. Na plataforma, 
empreendedores poderão acessar o conteúdo exclusivo e cadastrar seus 
serviços, que ficarão visíveis a consumidores de serviços de festas infantis. 
Portanto, para que o empreendedor se interesse pela plataforma, é 
importante que o site também atraia o público final - que utilizará o site como 
principal ferramenta de busca de serviços. O setor acumula crescimento de 
600%, de 2001 a 2013. Apesar da crise, o setor de festas e eventos foi pouco 
abalado - movimentou 1,4 bilhões só na cidade de São Paulo. A 
competitividade atraiu novos players - inclusive internacionais - e os 
empreendedores do setor têm utilizado a tecnologia como aliada para 
diferenciação de seus negócios. Em pesquisa de campo, verificou-se que os 
empreendedores de festas infantis veem na internet a oportunidade para 
obtenção de novos clientes - e utilizam as redes sociais para comunicação e 
conquista de novos clientes. O Brasil é o terceiro colocado em vendas pela 
internet - sendo que São Paulo é responsável por 44,3% das compras. A 
demanda potencial do negócio, considerando as características apresentadas, 
é de, aproximadamente, 57 mil mulheres e 44 mil empreendedores 
 
Palavras-Chaves: Gestão . Consultoria. Marketing. Empresarial. 
Plataforma. 
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SISTEMA MARRYME 
 
 
ALUNOS 
Guilherme 
Luan Antonio 
Thainara Rodrigues 
 
ORIENTADOR 
Sérgio Tenório Dos Santos 
 
 
 
Fatec João Mod - Guaratinguetá 
 
 
 

egundo o Site G1, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, edição de 
15 de outubro de 2017, o Brasil realiza 1,1 milhão de casamentos por 
ano, enfatizando o potencial econômico deste mercado. Visando 

capturar as oportunidades e potenciais deste mercado, o sistema MarryMe 
tem como objetivo, oferecer uma plataforma tecnológica que cria um 
ambiente interativo para aproximar noivos e fornecedores potenciais que 
atendem à cadeia do mercado de casamentos. Por meio de um Site 
Responsivo os usuários (noivos) poderão interagir de forma online com os 
fornecedores deste mercado. Para desenvolvimento deste projeto, foi 
realizada uma pesquisa aplicada quanto a sua natureza, qualitativa quanto a 
sua abordagem, de campo e bibliográfica quanto ao objeto, e exploratória 
quanto aos objetivos e fins. Em relação aos procedimentos, a pesquisa 
realizou um estudo de caso múltiplo avaliando diversos concorrentes que 
fornecem soluções semelhantes. O projeto apresenta como resultados, a 
criação de uma solução tecnológica que fornecerá ao mercado de casamentos 
uma plataforma interativa que contribuirá com o seu desenvolvimento, 
fomento e criação de valor. Capturando os potenciais e principalmente os 
Gaps identificados em cada um dos concorrentes, a plataforma tem a 
possibilidade de ser uma referência em seu segmento. Pode-se concluir que 
a plataforma MarryMe tem grande potencial de mercado, conforme 
demonstrado no trabalho, em decorrência da demanda observada e, 
principalmente, em função da identificação dos potenciais e dos Gaps de seus 
concorrentes. Em decorrência da pesquisa realizada, a plataforma oferecerá 
em sua versão inicial e posteriormente, nas versões futuras, uma série de 
funcionalidades que auxiliarão os usuários (noivos), no planejamento e 
execução de seus eventos, aproximando esses consumidores de seus 
fornecedores potenciais. MarryMe o caminho mais curto para um casamento, 
desde a escolha dos melhores fornecedores, passando pelo planejamento do 
evento, nesta plataforma, o sonho dos noivos poderá ser construído. 
 
 
Palavras-Chaves: Aplicativo. Noivos. Casamento. Fornecedores. 
Planejamento. 
 

S 



 

12ª Feteps | 2018 197 

 Eixo 2 – Gestão e Ciências Econômicas 
 

SITE NA ÁREA DE EDUCA 
 
 
ALUNOS 
Hamilton Marques Praça 
Rafael Hernandez De Lima 
Willie Gonçalves Dos Santos 
 
ORIENTADORA 
Eloisa De Moura Lopes  
 
 
Fatec de Pindamonhangaba – Pindamonhangaba 
 
 
 
 

 objetivo deste estudo foi a criação de um protótipo de site em rede, 
denominado DEZ ESPERADO, para o auxílio extramuros escolar, com 
orientação presencial e individualizada do professor para reforço 

escolar. O método utilizado para o desenvolvimento desse estudo será o 
descritivo, pois, a pesquisa irá mostrar um fluxograma com todas as etapas 
do processo para revelar a lógica do sistema desenvolvido. Desta forma, 
primeiro se desenvolve o fluxograma (lógica), na sequência Wireframe 
(desenho) e programações (desenho, testes, validação). A empresa será 
virtual e a internet será a plataforma. O desenvolvimento do site se deu pela 
tecnologia CMS Wordpress. O principal resultado encontrado foi a criação do 
protótipo em forma de site para a interação em rede dos interessados no 
ramo da educação. Por meio dos resultados deste estudo revelou-se 
primeiramente a complexidade da realidade educacional brasileira que, ao 
longo dos últimos anos, conseguiu avanços significativos apontados pelos 
índices educacionais, mas ainda distantes das metas estabelecidas; o 
desconhecimento do uso da tecnologia como ferramenta para o 
acompanhamento mais individualizado dos alunos, principalmente, aqueles 
com dificuldade de aprendizagem, a quem se encaixa perfeitamente a 
proposta do nosso protótipo. Pela pesquisa de mercado, foi possível conhecer 
o perfil dos possíveis usuários do site e também se revelou a oportunidade 
de se explorar este ramo de serviço. 
 
 
Palavras-Chaves: Educação. Aula. Reforço. Professor. Site Educação. 
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TECNOLOGIA NO CÁLCULO DE DOSAGEM DE 
MEDICAMENTOS 
 
 
ALUNOS 
Bruno Gonçalves Duarte 
Lucas Valario Ribeiro 
 
ORIENTADORA 
Patrícia Glaucia Moreno 
 
 
 
Fatec Professor Wilson Roberto Ribeiro de Camargo - Tatuí 
 
 
 

 tecnologia da informação é imprescindível para as organizações que 
almejam realizar as tarefas do dia a dia com rapidez, qualidade e 
segurança, podendo ser empregada em todas as áreas de forma 

inteligente. Na enfermagem, a tecnologia é viável para realizar cálculos de 
dosagens de medicamentes, diminuindo a quantidade de erros e zelando pela 
saúde das pessoas. Diante disso, o presente projeto justifica-se pela 
necessidade de melhorar os processos de cálculo de medicamentos nas 
instituições de saúde. Para isso, foi proposto o desenvolvimento de um 
aplicativo para plataforma android que permitirá realizar diversos tipos de 
cálculo de dosagem de medicamentos, levando facilidades para o ramo da 
enfermagem. A principal contribuição do aplicativo é facilitar e tornar mais 
rápida a tarefa dos profissionais da área. Em relação aos materiais e métodos, 
foram utilizados, a linguagem de programação C# com a suíte de 
desenvolvimento mobile xamarin, que permite desenvolver aplicativos 
multiplataforma, sendo android, ios e windows. Até o momento, percebe-se 
que, por meio de pesquisa formulada a uma parcela dos usuários que atuam 
na enfermagem, o aplicativo CalcMedic levou melhorias para os processos de 
administração de medicamentos, diminuindo a 0 a taxa de erro nos cálculos 
e tornando mais rápido o atendimento ao paciente. Em suma, a tecnologia 
novamente se mostrou eficiente na sociedade. Assim, a automação das 
tarefas mais simples do dia a dia pode resultar em aumento de segurança, 
facilidade da rotina profissional, eficiência nos processos. 
 
 
Palavras-Chaves: Tecnologia. Enfermagem. Saúde. Medicamentos. 
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 Eixo 4  
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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AVALIAÇÃO DE DIRECIONAMENTO EM LICITAÇÕES 
 
 
ALUNOS 
Gabriel Batista Vieira 
 
ORIENTADOR 
João Batpista Cardia Neto 
 
 
 
Fatec Deputado Júlio Julinho Marcondes de Moura - Garça 
 
 
 

o atual momento da política nacional, a população tem sofrido um 
processo de conscientização e protesto contra a corrupção, desta 
forma, gerando movimentos populares e as investigações têm maior 

alcance e rigor. A descoberta da irregularidade é dificultada, pois apesar da 
existência de uma legislação, que visa obrigar as administrações públicas a 
publicarem suas prestações de conta, a documentação é de difícil 
entendimento e desagregada. Argumenta Speck (2000) que os diversos 
escândalos no Brasil aumentaram o debate sobre corrupção, desta forma, é 
possível localizar possíveis falhas processuais e estruturais que possibilitam 
esquemas inidôneos. A licitação é o procedimento previsto no ordenamento 
jurídico permitindo a Administração Pública eleger a proposta mais vantajosa 
financeiramente. Esse processo está previsto na Constituição Federal e foi 
regulamentado pela Lei 8.666/93. O presente trabalho objetivo empregar 
conhecimentos de Data Mining e Machine Learning em dados licitatórios e 
desenvolver uma ferramenta para auxílio no processo de identificação de 
possíveis direcionamentos de licitação em processos da cidade de Marília. A 
metodologia descreve os seguintes processos: Construção de base dados com 
as licitações municipais; desenvolvimento de um agente para extração de 
dados dos documentos licitatórios; implementação do modelo espaço vetorial 
Bag of Words; e implementação de algoritmos de aprendizado de máquina. 
Os resultados obtidos relatam: Obtenção de mais de 12 mil documentos; 
extração dos dados para formato de texto (txt); implementado o modelo Bag 
of Words. Com dados apresentados, entende-se que como a licitação é o 
mecanismo escolhido pela administração pública para compra de produtos e 
contratação de serviços e é justificado o estudo de técnicas que visam avaliar 
processos licitatórios e identificar eventuais direcionamentos, sendo assim 
aumentando a transparência e confiabilidade do processo. 
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ste artigo tem como proposta, analisar e esclarecer o funcionamento 
das normas para pagamento de serviços e bens públicos via licitação. 
Licitação é contida na Constituição Federal e é regulamentada pela Lei 

8.666/93, que possui o papel de auxiliar na tomada de decisões, quando o 
governo for adquirir bens/produtos e contratar serviços seguindo regras de 
lei. Ainda existem, no Brasil, muitos casos de fraudes em processos 
licitatórios que deixam meios e brechas, que podem ocasionar casos em que 
malfeitores se utilizem dessas falhas para a prática de fraudes e roubos 
beneficiando membros de órgãos públicos e empresas participantes. No 
presente artigo, será analisada a modalidade Convite ou Carta-Convite, por 
meio da qual são convidadas empresas(no mínimo três)interessadas para 
oferecerem seus prelos de compra de produtos (BRASIL, 1993). Utiliza-se o 
aprendizado de máquina, uma área específica da inteligência artificial, focada 
em desenvolver métodos computacionais que simulem o aprendizado e a 
construção de sistemas que obtêm conhecimento de forma automática e 
individual (Rezende,2003). Para a captação de informações como descrição 
e preço, o sistema utilizará um web crawler que varrerá a internet e montará 
uma base de dados com as informações retiradas de fontes seguras. Com a 
utilização dessas informações, calcular o preço médio dos produtos da base 
e comparar com os dados extraídos de editais já finalizados e notas das 
empresas ganhadoras. Portanto, por conta das brechas nos processos 
licitatórios, o sistema tem o propósito de verificar e captar informações 
chaves em editais e notas de licitações, em que os dados obtidos por meio 
do aprendizado de máquina junto com as informações já contidas no banco 
de dados serão analisadas e, posteriormente, trazer resultados indicando a 
probabilidade de irregularidade, assim podendo-se constatar se a possível 
licitação está sob as diretrizes da lei ou se possui a fraude de 
superfaturamento. 
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ob é o nome de um robô construído e projetado para auxiliar em 
instituições de diversos seguimentos, dentre esses a educação e 
lazer, e tem por objetivo principal guiar usuários e convidados no 

interior de instituições para apresentá-las ou até mesmo informar, no caso 
de alunos, sobre seu progresso acadêmico por exemplo. Entre muitas, as 
principais vantagens de se ter um robô autônomo, é a não utilização de 
uma pessoa ou funcionário para executar tarefas a ele atribuída e assim 
aumentando a qualidade e quantidade de informações para calouros e 
visitantes da instituição. O Robô possui um reconhecimento de voz que, em 
conjunto com diversas tecnologias, como o Arduíno, que é responsável por 
sua parte mecânica e de movimento e reconhecimento espacial, o raspberry 
Pi que trabalha na sua parte lógica e integração das demais tecnologias 
utilizadas no projeto e o IBM Watson conversation que, por meio de apis, é 
responsável pela cognição do mesmo, sendo capaz de captar a intenção da 
pessoa com a qual está interagindo e formular as respostas apresentadas 
ao usuário ou, até o mesmo levar o usuário até um local desejado, por meio 
de sua própria orientação no ambiente desviando de obstáculos e pessoas 
que podem estar no seu trajeto. 
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 educação brasileira, atualmente, carece de uma metodologia que 
dialogue com a nova geração de estudantes, os Nativos Digitais, pois 
tanto os conteúdos, quanto à dinâmica em sala de aula, são 

extremamente impessoais e não condizem com o mundo ao qual as crianças 
estão acostumadas. Os docentes e os meios de comunicação didáticos 
precisam adaptar-se à nova realidade para impactar os alunos de outras 
maneiras, motivando e despertando maior interesse através da participação, 
sendo estimulados a solucionarem problemas, saberem identificar 
necessidades e elaborarem planos que permitam uma melhor análise, 
interpretação e interação entre os membros do grupo, a fim de interagirem 
com os conteúdos e a prática da aplicação. Ainda neste contexto, pode-se 
notar o déficit de interesse pelas disciplinas científicas, que ficam distantes 
do cotidiano da criança, além do nível de abstração ser elevado, despertando 
a falta de interesse do aluno. A Astronomia, em especial, não é devidamente 
contextualizada apesar de sua importância no desenvolvimento tecnológico e 
científico humano, portanto, usando as novas tecnologias de IA, o projeto 
Cosmonautics dispõe do desenvolvimento de um site para divulgação e 
ensino de ciências, que tem como objetivo dialogar com os Nativos Digitais 
dinamicamente, além de instigar o desenvolvimento de suas capacidades 
técnicas e de abstração, cada vez mais, necessárias para a manutenção da 
sociedade na Era Digital. A visão deste projeto é fazer parte da reinvenção 
digital sendo protagonistas de novas maneiras de ensino e aprendizagem de 
ciências. Como objetivo, fazer da divulgação científica de qualidade e o 
aprendizado cognitivo, ferramentas fundamentais na formação da nova 
geração de líderes que serão mais empáticos, conectados e transformadores. 
Partindo do princípio que a razão pela qual os Nativos Digitais têm dificuldade 
em aprender ciências, seja a forma e a linguagem como o conteúdo são 
apresentados pelos docentes. 
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 presente projeto objetivou identificar a possibilidade de 
armazenamento e acesso às informações de maneira prática, através 
da implantação de uma Nuvem privada, utilizando softwares livres que 

pudessem ser de baixo custo e com garantia de segurança. Para isso, foram 
pesquisadas informações sobre nuvem computacional, perpassando pelo 
conceito, arquiteturas e segurança, apresentando softwares livres como o 
Owncloud, as configurações e testes do serviço em nuvem privada. Para 
tanto, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, análise de livros, 
artigos científicos e consulta a sites, além da implantação do serviço em 
nuvem privada na prática, que possibilitou uma melhor análise e 
considerações finais pertinentes ao tema pesquisado, tal quanto à proposição 
de melhorias futuras, a partir das informações obtidas e do conhecimento 
adquirido. Vale destacar o crescente uso da computação em nuvem no 
mundo, notou-se o quão importante é a questão da segurança. Com a 
realização das análises das pesquisas e implantação da nuvem privada, 
preferenciou-se o seu uso devido às possibilidades de segurança, equivalente 
para os dados armazenados quanto para o acesso aos arquivos e, também, 
através da celeridade do sincronismo das informações e dispositivos, 
favorecendo as características oportunas de facilidade de acesso, 
armazenamento e segurança. Por fim, através do estudo realizado e da 
implantação da nuvem privada, foi possível confirmar a possibilidade real do 
serviço em nuvem privada, como também a questão do baixo custo e 
facilidade de acesso aos dados com garantia e segurança. 
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 tecnologia tem influenciado a vida dos seres humanos ao longo das 
últimas décadas. Dentro desse contexto, é difícil ver alguém não 
usando algum tipo de tecnologia. No entanto, para pessoas com 

tetraplegia, é impossível usar o computador sem tecnologia assistiva, cuja 
finalidade é proporcionar maior autonomia e inclusão social para aqueles que 
possuem algum tipo de deficiência. Nesse sentido, o propósito deste trabalho 
foi mostrar que é possível ter uma nova forma de adquirir mais independência 
e acesso às tecnologias, para que pessoas com tetraplegia possam ser 
capazes de realizar as atividades simples que fazem parte da rotina de 
milhares de indivíduos. Pensando nisso, o objetivo desta pesquisa consistiu 
em desenvolver uma aplicação que permitisse ao usuário movimentar o 
mouse na tela do computador, por meio dos movimentos faciais e, também, 
a executar um outro aplicativo, quando o mouse permanecer sobre o mesmo 
por um determinado período de tempo. Além disso, foi feita uma interface 
gráfica, a fim de simular a execução de uma determinada tarefa de interesse 
do tetraplégico. 
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 projeto “Dispositivo de Interpretação de Ondas Cerebrais para 
Controle de um Braço Robótico” tem como objetivo coletar os pulsos 
elétricos emitidos pelo cérebro humano, processar esses sinais e 

transformá-los em uma ação no braço robótico (prótese). As coletas destes 
sinais foram realizadas, utilizando-se o capacete do dispositivo MindFlex (da 
empresa Neurosky), conectado ao arduino, e o mesmo conectado a um 
Raspberry Pi 3. A rede neural artificial (RNA) possui a fase de aprendizado 
dos sinais cerebrais para cada movimento que o indivíduo queira executar e 
a esses dados de aprendizado, chamamos de dataset. Portanto, a rede 
consegue classificar o sinal recebido utilizando um algoritmo de classificação, 
que foi treinado pelo conjunto de dados, dataset, coletado pelo capacete. Os 
sinais de controle da prótese estão ligados na Raspiberry. Para cada 
movimento foi criado um programa, de forma que a rede neural executará o 
respectivo programa conforme a classificação da RNA. Então o cérebro 
enviará um conjunto de sinais, que a RNA classificará o tipo de movimento 
que a prótese irá executar. Os sinais emitidos pelo indivíduo, na forma de 
pensamento, foram reproduzidos pela prótese considerando os movimentos 
previamente treinados. Assim, podendo ser aplicado a qualquer indivíduo, 
desde que haja um período de coleta e análise dos dados antes de iniciar a 
implementação do projeto em outros indivíduos. 

 

Palavras-Chaves: Cérebro. Rna. Processamento. Classificação. Prótese. 

 

 

 

 

 

 

 

O 



 

12ª Feteps | 2018 207 

 Eixo 4 – Informática e Ciências da Computação 
 

PORTAL PARA A FEIRA DE APARECIDA 
 

ALUNOS 
Josielli Siqueira Costa 
Ana Paula De Oliveira Ferraz 
Cristiane Aparecida Dos Santos Flavio 
 
ORIENTADOR 
Leandro Guarino Vasconcelos 
 
 
 
Fatec João Mod - Guaratinguetá 
 

 

 

m Aparecida, no interior de São Paulo, conhecida nacional e 
internacionalmente como a capital brasileira da fé, está localizada a 
Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que recebe anualmente mais de 

12 milhões de visitantes. Em frente à Basílica, está localizada a feira livre, na 
qual, aproximadamente, 2 mil feirantes possuem barracas e vendem diversos 
tipos de produtos, como vestuário, eletrônicos e, principalmente, artigos 
religiosos. A feira livre é montada na sexta-feira e funciona, em sua maior 
parte, aos sábados e domingos. Sendo assim, os feirantes vendem em apenas 
12 dias do mês. Este projeto tem como objetivo a viabilização e a 
implementação de um marketplace para os lojistas e feirantes que atuam na 
feira livre de Aparecida. No marketplace, os comerciantes poderão 
disponibilizar seus produtos num ambiente virtual, a fim de comercializar 
seus produtos 7 dias por semana e 24 horas por dia. Para o desenvolvimento 
do projeto, utilizou-se de uma análise mercadológica e uma pesquisa 
quantitativa no cenário dos feirantes, para averiguar a viabilidade do negócio; 
traçar o perfil dos usuários para os quais a plataforma será disponibilizada. O 
resultado aponta que 80% dos entrevistados têm interesse em vender nos 7 
dias da semana. Por se tratar de uma novidade tecnológica para os 
comerciantes, que é a utilização da internet para fins comerciais, foi avaliada 
a usabilidade do marketplace baseada na experiência dos usuários, e o 
resultado foi positivo para a maioria dos participantes. Com a implantação do 
marketplace é possível que os lojistas e feirantes comercializam seus 
produtos não somente aos fins de semana, no tempo em que a feira está 
exposta fisicamente para os turistas e romeiros que visitam a cidade de 
Aparecida, mas também nos outros dias da semana, gerando maior receita 
para os comerciantes da cidade e potencializando as vendas por meio digital. 
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 sociedade está gerando uma quantidade absurda de dados 
comparados às décadas passadas, independente do ramo de atuação, 
e esses são transformados em informações que auxiliam a melhoria e 

evolução do cenário. A agropecuária é uma das atividades mais antigas do 
mundo e que nos últimos tempos vem se modernizando e acompanhando o 
avanço da tecnologia. Uma tecnologia que vem crescendo no mercado 
mundial é o sistema embarcado, que é um computador complexo, mas não 
aparenta ao usuário isso e, diferentemente aos tradicionais, possui facilidade 
para se conectar a outros dispositivos, adaptabilidade, tamanho físico 
reduzido e método de trabalho, tornando-o ideal para ambientes externos ou 
com variedade de condições climáticas. Com base nisso, a proposta do 
projeto é realizar um sistema de rastreamento remoto de rebanho bovino, 
utilizando o sistema de Arduino. Para a realização do protótipo, utilizaram-se 
tecnologias já consagradas em outras áreas, como empresarial e industrial, 
como Cloud computing, leitura de RFID, armazenamento e análise de dados, 
administração remota das informações, entre outros. O foco desse projeto é 
a elaboração de um sistema eficiente de gerenciamento de informações e que 
seja de baixo custo de instalação e manutenção, a fim de beneficiar os 
pequenos e médios proprietários rurais. Além do custo, outro fator 
importante é a facilidade para utilização do sistema para as pessoas 
envolvidas no processo na propriedade rural. 
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odos os anos, projetos acadêmicos e autônomos são esquecidos por 
falta de investimento ou conhecimento necessários para levar o projeto 
adiante. No Brasil, divulgar um projeto na área de Tecnologia da 

Informação é um processo caro, burocrático e extenso e muitos 
desenvolvedores chegam a desistir da ideia de impulsionar seu projeto antes 
mesmo de começá-lo. Raramente, investidores têm interesse em projetos 
ainda em andamento, pois na maioria das vezes estão à procura de uma 
solução imediata para seus problemas. Por esses fatores, foi idealizado o 
Ideiaqui, um sistema de divulgação de projetos, para trazer maior facilidade 
ao encontrar investidores para seus projetos, fazendo uma conexão entre o 
desenvolvedor e um possível investidor financeiro ou técnico, servindo como 
um incentivo para os desenvolvedores não desistirem de suas ideias. O 
principal objetivo deste projeto é desenvolver um Sistema Web para 
divulgação de projetos de software e a partir dele, estabelecer uma conexão 
entre o desenvolvedor de um projeto e o investidor que irá contribuir de 
forma financeira e/ou técnica, incentivando assim os desenvolvedores a não 
desistirem dos projetos e a diminuir a perda de projetos por falta de 
investimento. Uma vez que houvesse uma plataforma em que os 
Desenvolvedores pudessem cadastrar seus projetos de maneira acessível, 
haveria maior facilidade em encontrar pessoas interessadas em colaborar 
com seu projeto da forma que ele deseja. Além de agregar maior credibilidade 
ao seu projeto, pois ao ser bem divulgado, maiores são as chances de haver 
investimentos. 
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ara garantir a qualidade dos alimentos perecíveis, o controle da 
temperatura durante o transporte e armazenamento é essencial, sendo 
que, os produtos, uma vez expostos a temperaturas mais altas podem 

estragar rapidamente e causar perdas. Para isto, criamos o U-Monitor, que é 
um sistema desenvolvido em hardware e software, com a finalidade de 
monitoramento de temperatura e alimentação elétrica de refrigeradores 
usados em restaurantes, a fim de prover uma melhor qualidade no 
armazenamento de alimentos perecíveis, evitando a perda ou desperdícios, 
além de evitar as DTAs (Doenças Transmitidas por Alimentos). Este estudo 
foi dividido em três partes: Desenvolvimento da API (Application 
Programming Interface) e o dispositivo de leitura com Arduino, para coletar 
os dados de temperatura, e a condição da alimentação elétrica, por meio de 
sensores e enviar estes dados via GSM; Configuração da API. Os dados são 
armazenados e analisados e, caso se detecte alguma alteração elétrica, o 
mesmo dispara um alerta via email; Desenvolvimento do portal web, em que 
se pode acompanhar as variações de temperatura, através de alertas e 
gráficos. Este estudo mostra uma forma de acompanhamento do status da 
temperatura e da energia dos refrigeradores monitorados, garantindo-se que 
os alimentos estejam dentro do limite de conservação definido. Em caso de 
anomalias, o sistema notifica os responsáveis através do portal e da API. 
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ste projeto visa desenvolver a prototipagem de um sistema web que 
realiza a conversão de dados brutos coletados por meio da análise 
cromatográfica do óleo isolante contido dentro de transformadores, 

gerando um diagnóstico de fácil compreensão. O objetivo é prever a 
necessidade de manutenção e eventuais problemas de funcionamento em 
componentes internos de tais equipamentos. O procedimento utilizado para 
realizar o teste chama-se cromatografia gasosa, no qual uma amostra do óleo 
é coletada e submetida ao cromatógrafo. Este equipamento realiza separação 
dos compostos químicos com o objetivo de determinar a concentração de 
gases dissolvidos no óleo isolante ao longo de sua vida útil. A partir dos tipos 
de gases identificados, é possível detectar o desgaste de componentes 
internos e comportamentos não esperados no funcionamento do 
transformador, que podem gerar eventuais problemas no equipamento. 
Criamos um sistema de baixo custo que facilita a análise periódica desses 
equipamentos, armazenando os dados coletados em cada teste e os 
submetendo a comparação. Desta forma é possível realizar a manutenção 
preditiva, reduzindo os custos em manter estes equipamentos e evitando 
desligamentos não planejados que podem causar grandes perdas financeiras 
à empresa. Aquecimento, descargas internas, umidade, oxidação, borra e 
criação de compostos ácidos são alguns dos problemas que podem ser 
evitados por meio da análise sistêmica do óleo isolante, desta forma 
evitando-se o desgaste e prologando-se a vida útil do equipamento. 
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atec 360 é um aplicativo que permite realizar uma visita, em realidade 
virtual, à Fatec da Zona Leste. Durante a visita, é possível interagir com 
o ambiente e obter informações sobre professores e alunos que ali 

frequentam. Utilizando-se do aplicativo, é possível conhecer os ambientes da 
instituição e se familiarizar com professores, alunos e até mesmo cursos e 
disciplinas fornecidos pela faculdade. Para utilizar a aplicação é necessário ter 
um dispositivo Android e um óculos de realidade virtual (podendo ser feito de 
papelão). Durante a visita, para se mover entre ambientes basta focar a seta 
que indica a direção do ambiente, para o qual deseja deslocar-se, enquanto 
que, para interagir com os personagens é necessário focá-lo. A aplicação foi 
desenvolvida utilizando a ferramenta Unreal Engine 4 e seguindo métodos de 
realidade virtual fornecidos pela distribuidora da ferramenta junto com a 
Google. O Fatec 360 possibilita, aos novos alunos da Fatec Zona Leste, 
conhecer seus professores e a disciplina que lecionam antes mesmo da aula. 
Assim pode-se diminuir toda tensão que os calouros têm nos primeiros 
momentos na Faculdade. Além disso, o aplicativo pode servir como fonte de 
divulgação da instituição, já que ele está publicado para ser baixado na loja 
do Google Play, e nele possui informações sobre os cursos da Faculdade. 

 

Palavras-Chaves: Realidade. Virtual. Visita Virtual. Dispositivos. Móveis. 
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           Eixo 5  
Tecnologia Industrial Mecânica 
 

Temas relacionados ao Ensino Médio e aos cursos 
técnicos e tecnológicos: Automação Industrial; 
Automação e Manufatura Digital; Aeronáuticas e 
Soldagem; Fabricação Mecânica Materiais (Poliméricos, 
Cerâmicos ou Metálicos); Instrumentação; Mecânica 
(todas as modalidades); Estruturas; Processos 
Metalúrgicos; Produção Industrial; Projetos de Calçados; 
Manufatura Aeronáutica; Manutenção Automotiva; 
Manutenção de Aeronaves; Mecânica de Precisão; 
Mecatrônica; Mecanização Agrícola; Projetos Mecânicos;  
Metalurgia (Siderurgia, e Produção de Peças Metálicas);  
Manutenção Industrial;  Mecanização em Agricultura de 
Precisão e Vestuário. 
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 Eixo 5 – Tecnologia Industrial Mecânica 
 

SCRAP OVEN - FUNDIÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO 
 
 
ALUNOS 
Nilson Moreira De Medeiros 
Nadilson Pessoa Soares 
 
ORIENTADOR 
Valter Yogui 
 
 
 
Fatec de Cotia - Cotia 
 
 
 

 fabricação de um equipamento para fundição de sucatas de alumínio, 
utilizando óleo de fritura como combustível para o aquecimento de um 
forno, é um desafio empreendedor e inovador, que pode comprovar 

que se é possível promover crescimento com rentabilidade, direcionando as 
atividades para a utilização responsável dos recursos naturais e promovendo 
um novo ciclo para itens de descarte irregular, indo de encontro à diminuição 
de problemas sociais e de gestão nas pequenas centrais de reciclagem. Este 
trabalho tem o objetivo de apresentar um equipamento que possibilite um 
novo modelo de negócio voltado a um nicho de mercado no ramo de fundição 
de sucatas de alumínio, com a prestação de serviços personalizados para as 
centrais de reciclagem, que consiste em levar o próprio equipamento de 
fundição até o local físico dentro dos galpões dessas centrais, as quais 
mantêm estoques de sucatas de alumínio, a fim de realizar a fundição dos 
materiais e transformá-los em tarugos e lingotes. Tarugos e lingotes são 
materiais brutos que, na indústria de fundição ou de usinagem, serão 
transformados em produtos e peças diversas. Realizar os serviços de fundição 
de sucatas de alumínio no próprio local agrega valor aos materiais e contribui 
para a otimização dos espaços físicos, diminuindo os volumes dos mesmos e 
melhorando os negócios de reciclagem. A fabricação de um equipamento com 
características de forno para fundir latinhas de alumínio apresenta-se 
necessária para tornar o processo de fundição produtivo, possibilitando 
melhor rentabilidade. O equipamento Scrap Oven será fabricado pelos 
próprios autores do projeto, gerando maior margem de lucro para a central 
de reciclagem e também para os catadores, que poderão vender sua sucata 
por um preço mais justo. 

 

Palavras-Chaves: Alumínio. óleo De Fritura. Reciclagem. Fundição. 
Descarte. 
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 Eixo 5 – Tecnologia Industrial Mecânica 
 

SISTEMA DE CORTE LASER DIDÁTICO 
 

ALUNOS 
Ruth Ortolan Da Silva 

Sara GonÇalves 

William Yudi Mitome 

 

ORIENTADOR 
Helder Aníbal Hermini 

 

Fatec Arthur de Azevedo - Mogi Mirim 
 

este projeto se tem como por objetivo geral projetar e construir uma 
máquina de corte LASER. Para tal, sãoelaborados os projetos 
mecânico, elétro-eletrônico dedicado ao controle de posição do 

sistema articular da máquina que é composto de dois graus de liberdade 
planares. Além disso, é desenvolvido o Firmware dedicado ao 
microcontrolador da placa de controle, que efetua que trabalhará de forma 
off line e on line com uma Work Station dedicada a CAD-CAE-CAM e geração 
do G Code. Importante se faz destacar que esta máquina irá compor o 
FabLab, que já está sendo implantado para fins didáticos na FATEC “Arthur 
de Azevedo de Mogi Mirim”. Tanto a estrutura quanto os elementos mecânicos 
e eletroeletrônicos são fabricados nas Oficinas da FATEC Mogi Mirim. A 
máquina concebida possui um Laser com potência suficiente para cortar MDF, 
acrílico, chapas de alumínio e aço de pequena espessura, além de ter a 
capacidade de efetuar gravações em superfícies. Este equipamento, 
juntamente com outras máquinas que já estão em funcionamento, darão 
suporte físico em atividades de ensino e pesquisa científica-tecnológica, 
priorizando a compatibilização do ensino para os novos conceitos e 
paradigmas da Indústria 4.0.Esta prática trará maior flexibilização no 
desenvolvimento de projetos mecatrônicos devido a possibilidade da 
utilização de dados armazenados em nuvem como também a parametrização 
do aplicativo computacional de CAD-CAE. 

 

Palavras-Chaves: Mecatrônica. Corte Laser. Prototipagem. Indústria 4.0. 
Automação. 
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 Eixo 5 – Tecnologia Industrial Mecânica 
 

MANUFATURA RÁPIDA DE PROTESES ANTROPOMORFICAS 
 
 
ALUNOS 
Antônio Domingos Do Couto Junior 
Arthur Marques Costa Velho 
Daniel Ferreira De Oliveira 
 
ORIENTADOR 
Helder Aníbal Hermini 
 
 
 
Fatec Arthur de Azevedo - Mogi Mirim 
 
 
 

este projeto se tem como por objetivo geral projetar e construir um 
sistema dedicado a prototipagem rápida de elementos mecânicos 
constituintes de exopróteses antropomórficas visando a reabilitação 

de amputados de membros superiores e inferiores. Para tal, são elaborados 
os projetos mecânico, elétro-eletrônico dedicado ao controle de posição do 
sistema articular de uma impressora 3D composto de três graus de liberdade. 
Além disso, é desenvolvido o Firmware dedicado ao microcontrolador da placa 
de controle, que trabalhará tanto da forma on line quanto da forma off line, 
à partir do G Code gerado em uma Work Station dedicada ao 
desenvolvimento do CAD-CAE-CAM. Tanto a estrutura quanto os elementos 
mecânicos e eletroeletrônicos são fabricados nas Oficinas da FATEC Mogi 
Mirim. Devido a utilização de software de CAD paramétrico, é possível a 
elaboração de próteses de diversas dimensões, podendo atender desde o 
público infantil até o público adulto. Após o desenvolvimento das partes que 
compõe a máquina, são elaborados os testes em bancada. A idéia da 
utilização desta estrutura vem a atender as novas diretrizes estabelecidas 
pelas normas da Indústria 4.0 e assim, permitirá uma flexibilização inédita 
tanto na manufatura como também na logística, permitindo a otimização no 
atendimento de centros de reabilitação. 

 

Palavras-Chaves: Mecatrônica. Próteses. Prototipagem. Indústria 4.0. 
Automação. 
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 Eixo 6  
Tecnologia Industrial Elétrica 
 

Temas relacionados ao Ensino Médio e aos cursos 
técnicos e tecnológicos: Eletrônica; Eletrotécnica; 
Eletromecânica; Eletroeletrônica; Eletrônica 
Automotiva; Eletrônica Industrial; Materiais; 
Microeletrônica; Processos e Componentes 
Eletrônicos; Telecomunicação e Têxtil. 
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 Eixo 6 – Tecnologia Industrial Elétrica 
 

GIGA DE TESTES PARA CORPO DE BORBOLETA 
ELETRÔNICO 
 
 
ALUNOS 
Bruno Barbosa Da Costa 
Claudio Romano Junior 
 
ORIENTADOR 
Edson Caoru Kitani 
 
 
 
Fatec de Santo André - Santo André 
 
 
 

tualmente, 100% em produção da frota nacional de veículos dispõem 
de um sistema de gerenciamento eletrônico de combustível para 
motores de combustão interna (MCI). Um dos componentes 

fundamentais é o Corpo de Borboleta Eletrônico (TBI), que é o principal 
atuador do sistema de admissão. Ele regula a quantidade de ar admitido para 
os cilindros do MCI, possibilitando ao sistema de gerenciamento (ECU de EFI) 
realizar cálculos de injeção de combustível e o melhor momento para o 
sistema de ignição lançar a centelha. Entretanto, para que o processo de 
queima ocorra corretamente, o componente TBI não pode apresentar falhas, 
pois afetará todo funcionamento do motor. Assim como qualquer outra peça 
que integra o Motor de Combustão Interna (MCI), o Corpo de Borboleta 
Eletrônico também está suscetível a falhas e essas falhas carecem de um 
diagnóstico preciso. Este projeto tem como meta desenvolver uma giga de 
testes para um corpo de borboleta eletrônico capaz de detectar falhas, já que 
atualmente não se dispõe de um equipamento específico para tal finalidade. 
O equipamento desenvolvido é composto de um microcontrolador que 
gerencia toda sequência de testes e análise dos resultados, fornecendo ao 
operador um diagnóstico preciso do estado da peça. Outra vantagem 
adicional é que a giga permite realizar teste diretamente no veículo, 
reduzindo o tempo de intervenção do reparador e reduzindo os custos para o 
cliente final. 
 
 
Palavras-Chaves: Tbi . Corpo Borboleta. Motor Combustão. Veículos. Ecu 
De Efi. 
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 Eixo 6 – Tecnologia Industrial Elétrica 
 

HORTA VERTICAL AUTOMATIZADA 
 
 
ALUNOS 
Ronildo Da Silva 
Luciano Aparecido Rufato 
Murilo Storck Da Silva 
 
ORIENTADOR 
Maurício Fernando Vieira 
 
 
 
Fatec Dom Amaury Castanho - Itu 
 
 
 

m dos maiores fatores encontrados pela sociedade capitalista são o 
consumo de recursos de forma descontrolada e os alimentos não ficam 
exclusos, de modo que com o consumo de produtos industrializados, a 

saúde das pessoas está cada vez mais comprometida. Para que isso se 
resolva a médio ou longo prazo, o consumo de alimentos orgânicos e 
produzidos com recursos próprios e sustentável pode ser uma solução. Dessa 
forma definimos nosso objetivo pensando em um projeto para que pessoas, 
principalmente de áreas urbanas e com pouco espaço nas respectivas 
residências, possam produzir seus próprios alimentos orgânicos. Este projeto 
teve o intuito de desenvolver um equipamento capaz de monitorar a umidade 
relativa do ar, a temperatura ambiente e, então, determinar certa 
periodicidade para monitoramento e controle da umidade do solo próximo da 
planta, dosando a quantidade exata de água para irrigação, evitando, assim, 
desperdícios, além de dosar nutrientes orgânicos para fértil-irrigação. Além 
disso, o projeto contará com um aplicativo desenvolvido para que o usuário 
possa saber em que situação está o plantio, disponibilizando ao mesmo, as 
informações coletadas durante os ciclos de monitoramento, enviando-as por 
um módulo Wi-Fi para um servidor online, onde ficarão armazenadas para 
possível estudo visando melhorias nas condições do plantio. 
 
 
Palavras-Chaves: Horta. Vertical. Organico. Saúde. Automação. 
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 Eixo 6 – Tecnologia Industrial Elétrica 
 

 
SISTEMA DE ORIENTA 
 
 
ALUNO 
Alexandre Noburo Fukuda 
 
ORIENTADOR 
Cláudio Rodrigo Torres 
 
 
 
Fatec São Bernardo do Campo - São Bernardo do Campo 
 
 
 

ste projeto propõe o desenvolvimento de um algoritmo de controle de 
movimentos para um robô móvel autônomo. Esse algoritmo trabalha 
em conjunto com um sensor inercial de medição rotacional, ou seja, um 

giroscópio, que fornece dados de velocidade angular. Este trabalho tem como 
base, a tese de doutorado do Prof. Dr. Cláudio Rodrigo Torres, que trata da 
aplicação da lógica paraconsistente no sistema de controle de um robô móvel 
autônomo. O objetivo principal deste projeto é movimentar uma plataforma 
mecânica móvel, deslocando-se de uma posição inicial ao destino desejado 
num ambiente sem obstáculos. Através de um dispositivo móvel, fornecemos 
os dados das coordenadas das posições ao robô. O processamento é 
executado por um microcontrolador. A metodologia utilizada definiu todas as 
etapas do desenvolvimento do projeto, desde o levantamento bibliográfico 
sobre o tema, passando pelo desenvolvimento do algoritmo de controle, o 
orçamento dos componentes, o projeto mecânico e eletrônico, montagem da 
plataforma mecânica e do circuito eletrônico, até os testes de funcionamento 
do protótipo. E, por fim, a redação do texto. Os testes foram realizados nas 
dependências da Fatec São Bernardo e na residência do autor do projeto. 
Algumas imprecisões foram detectadas, devido às tolerâncias dos 
componentes mecânicos e eletrônicos. No sentido mais amplo, o 
funcionamento do protótipo correspondeu às expectativas, validando o 
algoritmo desenvolvido. 
 
 
Palavras-Chaves: Robótica. Controle. Algoritmo. Sensores. 
Paraconsistente. 
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 Eixo 6 – Tecnologia Industrial Elétrica 
 

TESTE DINÂMICO DE ALTERNADORES AUTOMOTIVOS 
 
 
ALUNO 
Homero De Oliveira 
 
ORIENTADOR 
Edson Caoru Kitani 
 
 
 
Fatec de Santo André - Santo André 
 
 
 

om o advento da eletrônica embarcada em veículos, devido, 
primeiramente, à necessidade de atender a legislações de emissões e 
de aumentar a eficiência dos veículos e mais recentemente a itens de 

conforto, segurança, conveniência e entretenimento, fez com a demanda 
energética em veículos aumentasse. O principal componente do sistema de 
energia elétrica do veículo é o alternador, com isso seu estudo e compreensão 
é extremamente necessário para o desenvolvimento de sistemas embarcados 
nos veículos. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema 
de teste para o alternador, na qual o usuário pode realizar testes, tais como: 
medir a tensão e corrente nominal do alternador e simular condições da carga 
imposta ao alternador, através de uma carga eletrônica e a rotação do eixo 
do alternador, que será suprida por um motor de indução que tem sua rotação 
controlada por um inversor de frequência. O controle dessas condições será 
realizado, através de uma VI desenvolvida em Labview, sendo utilizada uma 
interface DAQ para controle do inversor e carga. O sistema proposto ainda 
permitirá ensaios de longa duração, os quais não seriam possíveis com o 
alternador montado dentro de um veículo. Considera-se que esse 
equipamento reduz custo de mão de obra por permitir a automação de testes 
e ensaios em bancada de forma ininterrupta. 
 
 
Palavras-Chaves: Alternadores. Bancada Teste. Carga 1200w. 
Automotivo. Das. 
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 Eixo 7  
Saúde e Segurança 
 

Temas relacionados ao Ensino Médio e aos cursos 
técnicos e tecnológicos: Eletrônica; Eletrotécnica; 
Eletromecânica; Eletroeletrônica; Eletrônica 
Automotiva; Eletrônica Industrial; Materiais; 
Microeletrônica; Processos e Componentes Eletrônicos; 
Telecomunicação e Têxtil. 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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 Eixo 7 – Saúde e Segurança 
 

ANTEPASTOS DA HORTA 
 
 
ALUNOS 
Bárbara De Almeida Bastos 
Marcelo Clemente Bastos 
Kaisy Ellen Da Costa  
 
ORIENTADORA 
Eloisa De Moura Lopes  
 

 

Fatec de Pindamonhangaba  - PINDAMONHANGABA 
 

 

 

 trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa 
experimental descritiva do protótipo denominado ANTEPASTOS DA 
HORTA, cuja missão é levar ao consumidor opções gourmet de 

conservas vegetais; elaboradas com produtos frescos e preferencialmente 
orgânicos, produzidos com uso de técnicas sustentáveis e por produtores da 
região de entorno do fabricante; que buscam harmonizar funcionalidade e 
sabor com a proposta de serem consumidos como acompanhamento de 
refeições ou ingredientes no preparo de lanches e outras receitas. O resultado 
foi alcançar o máximo espectro de consumidores dentro das classes 
econômicas A, B e C com produtos de bom gosto universal, mas que também 
se adequem dentro do possível às exigências e especificidades dos 
seguimentos de alimentação vegetariana/vegana, sem se restringir ou ser 
percebido como um produto de nicho, ainda assim remetendo a conceitos e 
práticas de saúde, equilíbrio e sustentabilidade em toda a cadeia produtiva 
até a mesa, incluindo embalagem, rotulagem, armazenagem, distribuição, 
marketing e vendas. Conclusão: os experimentos de campo incluíram a 
criação do nome e marca dos produtos, desenvolvimento e nomenclatura das 
receitas, pesquisa de perfil do consumidor, identificação de possíveis 
produtores/fornecedores locais (com foco no conceito do locavorismo e do 
referencial de sustentabilidade associado a esta prática), realização de 
melhorias nas receitas que agregassem ganho nutricional com diminuição do 
perfil calórico. A pesquisa de mercado demonstrou existir uma grande 
curiosidade e aceitação por parte dos possíveis consumidores, tanto pelo 
crescente número de adeptos a uma boa alimentação, quanto pelos ideais da 
marca, em oferecer produtos saudáveis sem pecar no sabor. 

 

Palavras-Chaves: Alimentos. Gourmet. SaÚdavel. InovaÇÃo. Sabor. 
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 Eixo 7 – Saúde e Segurança 
 

CÃO VIRTUAL UM AMIGO DA SUA SEGURANÇA 
 
 
ALUNO 
Adalberto Fernandes 
 
ORIENTADOR 
Fernando Martins 
 
 
 
Fatec Doutor Thomaz Novelino - Franca 
 
 
 

evido ao crescimento nos índices de violência e o maior acesso da 
população às tecnologias, vem se buscando cada vez mais seguranças 
tecnológicas confiáveis de baixo custo e, para muitos, o baixo custo 

se torna indispensável. Para solucionar este problema, desenvolvemos o Cão 
Virtual. Junto com a aplicação da tecnologia Arduíno e mobile, tivemos como 
êxito juntar os dois ideais e com perfeição. O objetivo principal do Cão Virtual 
é simular a presença de um cão a sua escolha, em determinada residência, 
proporcionando a sensação da presença de um cão feroz como vigilante, 
afastando prováveis intrusos, dando mais segurança ao usuário, com 
economia e dispensando certos cuidados exigidos pelo animal de verdade. 
Outro objetivo deste projeto é permitir que o usuário programe o seu Cão 
virtual conforme suas necessidades ou preferências, tais como o tipo de 
latido, o tempo de duração da ação e o tempo entre a cada ação, visando a 
um tratamento diferente, entre lugares afastados e de maior movimento, 
para que, em caso de local com grande movimento, o Cão Virtual não fique 
atuando em disparada. Para isso é usado o hardware Arduíno que via 
Smartphone, tablets ou USB o usuário irá determinar o tipo, o cão e o tempo 
de execução desejada. 

 

Palavras-Chaves: Segurança. Violencia. Tecnologias. Vigilante. Cão 
Virtual. 
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CAPACETE IOT 
 
 
ALUNOS 
Glebson Henrique Francisco 
Kleython Rodrigues Da Silva 
 
ORIENTADOR 
Eliandro Rezende Da Silva 
 
 
 
Fatec Arthur de Azevedo - Mogi Mirim 
 
 
 

 projeto consiste em desenvolver uma plataforma de hardware e 
software que permita a aquisição de informações em tempo real, 
acerca do condutor e o ambiente, processando e tratando os dados, a 

fim de detectar situações fora do padrão de utilização comum. Com isso 
deverá ser possível identificar possíveis acidentes e tomar medidas 
apropriadas para agilizar a comunicação e solicitação de atendimento médico. 
Neste contexto, é possível aplicar os conceitos de IOT (Internet das Coisas) 
para monitorar, atuar e eventualmente acionar socorro imediatamente e 
autonomamente em caso de acidente, reportando o local e informações 
relevantes sobre as condições do acidente e estado atual da vítima. Com isto 
espera-se aumentar a probabilidade de sobrevivência da vítima como 
resultado de um acionamento de socorro médico mais rápido e preciso, 
evitando erros de localização do endereço da ocorrência. É possível ainda, 
prover comunicação local e remota através de conexão Bluetooth com outros 
dispositivos semelhantes via rede celular. O sistema poderá ser customizado 
através de aplicativo para smartphone, em que será possível configurar perfis 
de usuário, lista de contatos de emergência, métodos de comunicação, 
parâmetros de detecção e variáveis de funcionamento geral, permitindo um 
bom nível de adaptação ao tipo e perfil de uso do equipamento. O smartphone 
ainda será utilizado como um segundo meio de comunicação, recebendo um 
sinal de alerta do capacete e atuando paralelamente na transmissão do 
pedido de socorro. 

 

Palavras-Chaves: Capacete. Iot. Acelerômetro. Giroscópio. Gps. 
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MANUFATURA RÁPIDA DE ÓRTESES INFANTIS 
 
 
ALUNOS 
Lucas Da Costa Macedo 
Jose Ribamar Da Costa Macedo 
 
ORIENTADOR 
Helder Aníbal Hermini 
 
 
 
Fatec Arthur de Azevedo - Mogi Mirim 
 
 
 

este projeto se tem como objetivo, o desenvolvimento do projeto e 
construção de um sistema dedicado à prototipagem rápida de órteses 
infantis, visando à correção de problemas anatômicos principalmente 

de crianças. Para tal, são elaborados os projetos mecânico; eletroeletrônico, 
dedicado ao controle de posição do sistema articular de uma impressora 3D, 
composto de três graus de liberdade, que trabalha com deposição de material 
por camadas. Além disso, é desenvolvido o Firmware dedicado à placa de 
controle, que trabalhará, tanto de forma on line quanto de forma off line, a 
partir do G Code, gerado em uma Work Station, dedicada ao desenvolvimento 
do CAD-CAE-CAM. Tanto a estrutura, quanto os elementos mecânicos e 
eletroeletrônicos são elaborados nas Oficinas da FATEC Mogi Mirim. Devido à 
utilização de software de CAD paramétrico, é possível a elaboração de órteses 
de diversas dimensões e formatos, podendo atender a casos clínicos de forma 
individual. Após o desenvolvimento das partes que compõe a máquina, são 
elaborados os testes em bancada. A ideia da utilização desta estrutura vem 
a atender às novas diretrizes estabelecidas pelas normas da Indústria 4.0 e, 
assim, permitirá uma flexibilização, tanto na manufatura como também na 
logística, permitindo a otimização no atendimento de centros de reabilitação. 
A partir do arquivo de dados, gerado em um scaner 3D, ou de uma tomografia 
computadorizada do setor com o defeito anatômico, no aplicativo dedicado 
ao CAD é elaborado o modelo virtual da órtese o qual poderá ser analisado, 
corrigido e alterado pelo especialista. Após a confecção do modelo virtual da 
peça, é gerado o código G que é transferido para a área de memória da 
impressora 3D e a peça é prototipada em plástico, podendo ser após o 
término do processo aplicada no ambulatório de fisioterapia. 

 

Palavras-Chaves: Mecatrônica. órteses. Prototipagem. Indústria 4.0. 
Automação. 
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  Eixo 8  
Tecnologia Química, de 
Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia 
 

Projetos sobre o desenvolvimento de novos produtos 
e processos nessas áreas, bioquímica geral, química 
dos alimentos, química orgânica, química inorgânica, 
química analítica, química geral, físico-química, 
energias renováveis, desenvolvimento de produtos, 
controle de qualidade de alimentos entre outros. 
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 Eixo 8 – Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia 
 

AUTOMATIZAÇÃO DE SISTEMA DE CULTIVO HIDROPÔNICO 
 

 

ALUNOS 
Rodrigo Daniel Donha 
Bruno Augusto Costa Spilare 
Jefter Allan Alves Da Costa 
 
ORIENTADORA 
Renata Nagima Imada 

 

Fatec de Presidente Prudente - Pres. Prudente 
 

 

 Agricultura é uma atividade indispensável a qualquer país do mundo, 
sendo uma das atividades básicas e essenciais para o suprimento e 
desenvolvimento da humanidade. A hidroponia surgiu como uma 

alternativa ao cultivo tradicional e tem diversas vantagens sobre este, por 
não necessitar de solo e ter uma implementação relativamente simples sem 
demandar muitos recursos, por isso o cultivo hidropônico pode contornar 
diversos problemas ambientais e possibilitar que a agricultura seja exercida 
em locais onde antes não seria possível. Apesar de possuir diversas 
vantagens em relação ao cultivo tradicional, a hidroponia necessita de 
cuidados intensivos a fim de garantir o correto funcionamento do sistema e 
andamento do cultivo, algo que pode ser feito de forma bastante eficiente ao 
unir o cultivo hidropônico e a tecnologia disponível onde é possível fazer o 
monitoramento do cultivo utilizando-se de sensores e controladores 
automatizados. Este projeto tem como proposta apresentar a automação de 
um sistema hidropônico utilizando a tecnologia Arduino, além de um sistema 
de gerenciamento dos dados coletados desse cultivo hidropônico composto 
por um WebService para tratamento e transmissão de dados, uma interface 
Web acessível por navegadores da Internet e um aplicativo para celular onde 
os dados coletados são apresentados ao produtor. Pode-se concluir que com 
um sistema automatizado como o apresentado é possível afirmar que os 
cultivos hidropônicos necessitam cada vez menos de intervenção por parte 
do agricultor, buscando sempre o uso racional de recursos e contribuir para 
a tomada de decisão sobre seus cultivos. 

 

Palavras-Chaves: Hidroponia. Sensores. Iot. Arduino. Ti. 
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 Eixo 8 – Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia 
 

COSMÉTICOS SAÚDE DOS CABELOS: PRODUTOS 
NATURAIS 
 
 
ALUNOS 
Débora De Souza Abreu 
Juliana Castilho  
Cibele Cristiane José De Sant’ana 
 
ORIENTADORA 
Ana Beatriz Ramos Moreira AbrahÃo  
 
 
 
Fatec de Pindamonhangaba  - PINDAMONHANGABA 
 
 
 

 objetivo deste estudo foi elaborar um protótipo de produto natural, 
caracterizado pelo uso de princípios ativos extraídos da natureza em 
sua formulação e pela ausência de produtos químicos e conservantes. 

Foram desenvolvidas linhas de produtos para cuidados dos cabelos dos tipos 
oleosos, secos e quimicamente tratados, com a finalidade de atender à 
demanda para o mercado de cosméticos naturais. O método foi experimental 
e descritivo, com pesquisas e testes no laboratório de Química da Fatec 
Pindamonhangaba. Os resultados obtidos, são: uma linha de produtos, a qual 
atende a um público que tem preferência a este tipo de cosmético, pois sua 
formulação, além de ser sustentável, não agride a derme, inibindo reações e 
contraindicações. Espera-se lançar a linha de produtos e inseri-la no mercado, 
buscando competitividade, com o argumento e a prática da sustentabilidade 
aliada ao baixo custo, porém de consumo rápido, devido à utilização de 
poucos conservantes em sua formulação. A pesquisa de mercado revelou que 
existe um público alvo para este tipo de produto e mercado em potencial a 
ser explorado. A pesquisa também mostrou que mais de 50% dos 
informantes revelaram que os cabelos são do tipo oleoso. Este resultado pode 
orientar o foco das pesquisas futuras. 

 

Palavras-Chaves: Cabelos. Cosméticas. Naturais. Tratamento . Xampu. 
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 Eixo 8 – Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria e da Bioenergia 
 

ESTUDO PARA DESENVOLVIMENTO DE SABÃO ECOLÓGICO 
 
 
ALUNOS 
Nathalia Evelin Claro De Sousa 
Luiz Felipe Ferreira 
 
ORIENTADORA 
Ana Beatriz Ramos Moreira AbrahÃo  
 
 
 
Fatec de Pindamonhangaba  - PINDAMONHANGABA 
 
 
 

a atualidade, um assunto muito discutido e que agrega valor ao 
produto é o quanto ele agride ao meio ambiente, ou o quão menos ele 
o danifica. Neste sentido, destacar-se por meio da inovação tem 

ocupado o tempo de muitos gestores, pois, obter diferencial competitivo na 
atual conjuntura global tem sido cada vez mais complexo, uma vez que a 
inovação pode surgir em qualquer parte do mundo. Um dos problemas sérios 
em relação ao meio ambiente é o descarte de óleo principalmente pelo esgoto 
doméstico. A partir disto, este artigo tem como objetivo apresentar o 
desenvolvimento do protótipo de receita de produção de sabão ecológico à 
base de óleo de cozinha reutilizado e a validação mercadológica de um 
produto sustentável. Foram testadas receitas à base de soda cáustica, água, 
álcool etílico absoluto e óleo de soja ou óleo residual de fritura, diferidas pelo 
modo como foram produzidas. Após uma série de testes, chegou-se a uma 
receita em que foi tecnicamente considerada ideal para o que foi proposto. 
Como se trata do desenvolvimento de um produto, a partir de óleo vegetal 
reutilizado, foi confirmada a viabilidade da ideia proposta, devido ao êxito do 
desenvolvimento de um produto ecológico e da aceitação do produto pelos 
possíveis consumidores pela pesquisa de mercado realizada utilizando a 
ferramenta GOOGLE. 

 

Palavras-Chaves: Sabão Ecológico. Protótipo. Método . Experimentos. 
Inovação . 
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 Eixo 11  
Ação Social e  
Extensão de Serviços 
 

Os projetos de interesse social ou cultural 
para a comunidade; de prestação de serviços 
voluntários de caráter social e educativo; de 
prestação de serviços em geral ou de 
parcerias que atendam à comunidade e de 
assessoria técnica/tecnológica em diversas 
áreas. 
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 Eixo 11 – Ação Social e Extensão de Serviços 
 

O ALIMENTO UTILIZADO COMO FERRAMENTA DE 
INCLUSÃO 
 
 
ALUNOS 
Franciele Gonçalves Da Silva 
Regiele Pedroso Higye 
 
ORIENTADORA 
Juliana Audi Giannoni 
 
 
 
Fatec Marília - Marília 
 
 
 

esquisas vêm relatando a existência de um paralelo entre a nutrição e 
o Transtorno do Espectro Autista (TEA), devido à uma exacerbada 
seletividade que estes apresentam, principalmente no que diz respeito 

à alimentação, consumindo pouca diversidade de alimentos o que pode 
acarretar em carências nutricionais e/ou obesidade. O objetivo deste projeto 
foi utilizar o alimento como ferramenta de inclusão na modificação dos 
hábitos alimentares dos adolescentes autistas, envolvendo-os em atividades 
de pesquisa e preparo de alimentos saudáveis, explorando suas habilidades 
motoras, por meio do preparo de vegetais minimamente processados lúdicos, 
e despertando sua vontade para consumi-los, além de possibilitar maior 
socialização por meio das oficinas ministradas. A pesquisa foi conduzida no 
Espaço Potencial, nos Laboratórios da Fatec Marília/SP e no Sítio Olho D’Água, 
localizado à cidade de Padre Nóbrega/SP. Foram realizadas oficinas práticas 
totalizando dezoito atividades que envolveram dez adolescentes autistas, 
diversos profissionais docentes e alunos do curso de Tecnologia em Alimentos 
da unidade de ensino, e monitores do Espaço Potencial. O projeto possibilitou 
desenvolvimento cognitivo, motriz e sensorial demonstrando maior aceitação 
por alimentos antes rejeitados, além de melhora na socialização dos autistas. 
A boa repercussão culminou em novos parceiros, os quais, demostraram 
interesse na fabricação de um equipamento de moldagem para os 
minimamente processados lúdicos, facilitando a produção não apenas em 
escala científica e também comercial 

 

Palavras-Chaves: Autistas. Alimentação. Vegetais. Lúdicos. Sociabilização. 
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 Parceiros  
Internacionais 
 

Projetos de instituições internacionais que participaram da 
feira apresentando projetos em diversos Eixos Tecnológicos. 
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 Parceiros Internacionais 
 

CAR REPORT 
 
 
ALUNOS 
Katerine Alvarez Forero 
Juan Camilo Duarte Galindo 
 
ORIENTADORA 
Mgs. Cecilia Avila Garzon 
 
 
 
Corporacion Tecnolagica Industrial Colombiana  
Colombia/Bogota D.C 
 
 
 

ctualmente es prohibido circular en un automotor sin los respectivos 
trámites anuales al día, la falta de estos puede acarrear desde un 
comparendo por no cumplir con dichas obligaciones hasta la 

inmovilización del automóvil, el problema es que muchos de los conductores 
no saben o se les suele olvidar cuando se debe realizar estos trámites. Ante 
este panorama, se realiza este proyecto que desarrolla la Simulación de un 
prototipo de una aplicación para dispositivos móviles que permite a los 
propietarios de vehículos, el acceso a la gestión de información detallada 
sobre mantenimientos periódicos y características de sus automóviles. Para 
lo anterior se usa como material de estudio, las diferentes formas en que el 
dueño de un automóvil puede llevar el historial de mantenimientos, con el fin 
de verificar la funcionalidad del prototipo. Dicho prototipo se desarrollará bajo 
la metodología de programación extrema (XP), siendo esta una aplicación 
para sistema operativo Android que permitirá la consulta de los detalles de la 
información sobre los mantenimientos y procedimientos realizados al 
automóvil, además tendrá un módulo de alertas para cuando se acerque el 
vencimiento de alguna de estas revisiones. 
 
Palavras-Chaves: Aplicación Móvi. Mantenimiento. Automóvil. Metodología 
Xp. Android. 
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 Parceiros Internacionais 
 

PROTOTIPO FILTRO DINÂMICO AEROBIO PARA DISMINUIR C 
 
 
ALUNO 
Patricia Pereda Simoni 
Valeri Mitzi Cifuentes Polo 
 
ORIENTADOR 
José Carlos Azabache Asmat 
 
 
 
Servicio Nacional De Adiestramiento En Trabajo Industrial - Senati 
Peru/Lima 
 
 
 

e diseñó un prototipo a escala con el programa Sketchup, luego se 
procedió a ensamblar el prototipo con una base de concreto, 
porcelanato para formar un canal Parshall, seis tubos plásticos con 

orificios. También se realizaron conexiones de mangueras y cables eléctricos 
hacia un motor el cual suministró aire a las distintas capas del filtro. En 
paralelo se prepararon los materiales(arena gruesa y fina,aserrin,piedra 
pomez, carbon vegetal,humus,tierra con lombrices) que conformarían el 
filtro; además a la arena se evaluó la velocidad de flujo del agua a través de 
ella, con la información obtenida se definió el orden y proporción en el que 
estuvieron los materiales.A continuación se realizó el lavado de las capas 
filtrantes,adecuación,y ensayos del tratamiento del agua residual del 
camal.En el agua de ingreso y agua de salida se evaluaron los parámetros 
Demanda química de Oxígeno (DQO),Demanda Bioquímica de 
Oxígeno(DBO5),obteniéndose una remoción de 95 % para DBO5 y de 90 % 
para DQO. Con estos resultados se confirma que el Sistema Filtro Dinámico 
Aerobio es efectivo para reducir la materia orgánica en aguas residuales de 
camal además no genera lodos y no tiene un costo elevado para su 
operatividad. 
 
Palavras-Chaves: Lodos Activados. Sistemaaireacio. Materiaorgánica. 
Efluentes . Filtro Dinámico. 
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 Parceiros Internacionais 
 

HIDROPONÍA DE LECHUGA AUTOMA 
 
 
ALUNOS 
Rojas Jara Lucy Marisol 
Vargas Vargas Wilfredo  
Randy Reyniel Alejo Rodriguez 
 
ORIENTADOR 
Jorge Luis Daga Flores 
 
 
 
Servicio Nacional De Adiestramiento En Trabajo Industrial - Senati 
Peru/Lima 
 
 
 
 

l proyecto es un sistema de recirculacion de la solucion 
nutritiva(solucionA y solucionB).El sensor de PH, el microcontrolador y 
visualizador LCD, mantendra un rango establecido para crecimiento de 

la planta. El sensor detectara si falta solucion acida y activara la electrovalcula 
B,y si falta solucion alcalina y activara la electrovalcula A;y mezclara 
mediante un agitador para obtener una solucion homogenea, luego sensor de 
PH,volvera a tomar medidas y si son correctas, activara las bombas, iniciando 
el circulamiento del agua para el proceso decultivo de la lechuga.Asimismo, 
esta agua volvera al mismo tanque, para ser tratada otra vez, tambien se 
controla la humedad y la temperatura con sensor DTH11. El objetivo del 
proyecto es automatizar el cultivo hidroponico de lechuga mediante 
microcontrolador.Los resultados es obtener calidad de lechuga,no 
contaminado por insecticidas y tampoco medio ambiente, dado que utiliza 
energía solar fotovoltaica.Este proyecto es importante porque utiliza procesos 
no contaminantes y recursos de la naturaleza, de esta manera se reduce 
efectos negativos en el medio ambiente, aumentando la capacidad productiva 
y calidad del producto 
 
Palavras-Chaves: Hidroponía. Recirculación. Ph. Energía Solar . 
Microcontrolado. 
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 Parceiros Internacionais 
 

GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS 
 
 
ALUNOS 
Luís Miguel Marques Fonseca 
Luís Filipe Sousa Oliveira 
João Pedro Madeira Dias 
 
ORIENTADOR 
Rui Pedro Monteiro Amaro Duarte 
 
 
 
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia de 
Viseu 
Portugal/Viseu 
 
 
 

 gestão de resíduos urbanos, nomeadamente objetos volumosos e 
resíduos verdes é uma preocupação ambiental emergente no contexto 
das cidades inteligentes. O objetivo do projeto é criar uma plataforma 

integrada que seja do conhecimento de todos os munícipes da região de 
Viseu, para lhes disponibilizar um serviço gratuito de recolha de objetos 
volumosos e resíduos verdes. Pretende-se também ajudar o Município de 
Viseu a resolver o problema das descargas ilegais, contribuindo para uma 
cidade e região mais limpa e ecologicamente sustentável. Para o 
desenvolvimento destas aplicações foi criado um consórcio entre cinco 
entidades: o Município de Viseu que promove o projeto; o Planalto Beirão, 
que recolhe os resíduos; a empresa tecnológica IBM que promove a utilização 
da tecnologia IBM e o Instituto Politécnico de Viseu, através dos alunos do 
curso de Engenharia Informática, que se propõem apresentar uma solução 
para o problema, enquadrados no programa de Projeto Integrado, usando 
uma metodologia de ensino baseada em projeto. Foram desenvolvidas duas 
aplicações: móvel e web. A aplicação móvel, destinada aos munícipes, tem 
como função principal o reporte de pedidos de recolhas de resíduos verdes e 
objetos sendo fornecida informação relativa ao produto a recolher. Para além 
desta função permite também ao munícipe saber o estado dos seus pedidos 
e denunciar resíduos colocados por outrem de forma ilegal na via pública, 
aumentando assim a sua consciência social e ambiental. Os pedidos 
efetuados pelos munícipes permitem otimizar rotas que o Planalto Beirão 
efetua para proceder ao levantamento dos resíduos reportados. A aplicação 
web apresenta duas vertentes: uma para a utilização por parte do Município 
de Viseu, e outra para ser utilizada pelo Planalto Beirão. Na componente web 
do Município de Viseu, esta deve permitir monitorizar os pedidos efetuados 
pelos munícipes, bem como o cumprimento de prazos estipulados para seu 
levantamento pelo Planalto Beirão. 
 
Palavras-Chaves: Smart Cities. Gestão Resíduos. Aplicação Web. Aplicação 
Móvel. Sustentátvel. 
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SOLAR GRID 4.0 - RED INTELIGENTE DE GENERACION Y D 
 
 
ALUNOS 
Luis Manuel Eugenio Ramos Rumín 
Miguel Angel Campos Carhuamaca 
Vanessa Denis León Tacuchi 
 
ORIENTADOR 
Carlos Otiniano Noe 
 
 
 
Servicio Nacional De Adiestramiento En Trabajo Industrial - Senati 
Peru/Lima 
 
 
 

s un proyecto que consiste en desarrollar un Smart Grid o sistema de 
generación y distribución de energía sostenible, compuesto por redes 
inteligentes de suministro y unidades eléctricas de transporte 

unipersonal, integrando de forma eficiente, la ubicacion de las estaciones de 
abastecimiento y los vehiculos conectados a ella con aplicaciones para 
dispositivos moviles Smartglasses, con la finalidad de causar un impacto 
positivo en el medio ambiente integrando tecnologías disruptivas para la 
gestión de energía limpia. Se empieza realizando recolección de datos de 
niveles de contaminación(emisiones GEI), en Peru produce 68tm, frente a 
Brasil de 487tm.El proyecto consiste en implementar un sistema de 
suministro de energia inteligente,compuesto por una red de centros de 
abastecimientos interconectados, que seran colectores de energía 
autosostenible, dicha energía sera almacenada en celdas de alta densidad; 
luego se implementa un vehículo de trasnporte eléctrico unipersonal 
impulsado por motores brushless.Luego se integran los dos sistemas a traves 
de un framework robusto para albergar la red de datos energética,por ello se 
emplea el Google Cloud IoT capaz de realizar adquisicion de datos desde 
sensores inteligentes y sistemas embebidos soportados por protocolos 
industriales, permitiendo el acceso seguro desde cualquier lugar.Estos 
sistemas de instalan en los vehiculos dotandolos de conectividad, finalmente 
la informacion es vista por cualquier usuario gracias a un front-end 
desarrolado para aplicativos moviles e interfaces de superposicion de la 
realidad en la que se puede mostrar informacion digital sobre la realidad 
existente mediante GoogleGlass de realidad aumentada. 
 
Palavras-Chaves: Energía Limpia. Vehículos Eléctricos. Big Data. 
Smartglasses. Industria 4.0. 
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OBTENCION DE BIOPLÁSTICO A PARTIR DE RESIDUOS 
 
 
ALUNOS 
Michelle Tello Barahona 
Maria Soledad Roque Carrillo 
Marlon Rojas Flores 
 
Orientador 
Blgo. Victor Bances Seclén 
 
 
 
Servicio Nacional De Adiestramiento En Trabajo Industrial - Senati 
Peru/Lima 
 
 
 

l presente proyecto tiene por objetivo evaluara a nivel de laboratorio 
una metodología para elaborar producir bioplástico y la identificación de 
la variedad de papa óptima para ello. Es por eso en forma general 

estuvo integrado por dos etapas principales: la obtención del almidón y la 
elaboración del bioplástico. Para la obtención del bioplástico se utilizó el 
método de Decantación natural basado en lo descrito por Jayakody, Hoover, 
& Weber (2005) y Ojeda (2008) modificado por Melian (2010) se filtró al vacío 
en un embudo Buchner usando papel filtro y dejándolo luego secar en el 
horno. Al pesar el almidón extraído la variedad que presentó mayor peso fue 
Amarilla del centro (138 gr), seguida por la variedad Huayro (121 gr) y por 
último la variedad Blanca (117 gr). Para la elaboración del bioplástico se 
durante la primera prueba se utilizaron 6 tratamientos para cada variedad de 
papa, siendo el que tuvo mejores resultados T6 (almidón 10 gr, 60 ml de 
agua, 5 ml de glicerina y 3 ml de ácido acético). Luego establecerse el mejor 
tratamiento se sometió a las 3 variedades de S. tuberosum (papa) al T6 y se 
esparció sobre las bases de mayólica la sustancia resultante procediendo 
luego a colocar cada placa untada al interior del horno. Una vez transcurrido 
este tiempo retiramos las placas del horno pudiendo apreciar el bioplástico 
obtenido y que las 3 variedades dieron como resultado bioplástico de 
características similares. 
 
Palavras-Chaves: Bioplástico. S. Tuberosum. Papa. Almidón. Variedad. 
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SOLUCION CONSERVANTE EA Nº 1 
 
 
ALUNOS 
Abril Poklepovic 
Enzo Francisco Salinas 
 
ORIENTADOR 
Dr. Juan B. Beltramino 
 
 
 
Escuela Agropecuaria Provincial Nº 1 
Argentina/Gobernador Gregores 
 
 
 

nvertebrados, vertebrados, órganos o tejidos se conservan sumergidos 
en líquidos conservadores. El conservador más utilizado es el formol, 
formaldehido o aldehído fórmico al 40% en solución acuosa. Es un líquido 

claro que emite vapores que irritan las conjuntivas y mucosas buconasales, 
con efecto cancerígeno. Actualmente se ha prohibido su utilización. En el 
proceso de carbonización de Stipa Chrysophylla o coirón amargo, se obtiene 
un producto secundario, el vinagre de coirón, que contiene compuestos con 
actividad desinfectante, conservante, antioxidante y estimulante del 
crecimiento foliar. En este trabajo se presenta un ensayo del uso y las 
perspectivas de obtención del producto de vinagre de Stipa Chrysophylla con 
aplicaciones como conservante en piezas anatómicas pequeñas y medianas, 
combinado con soluciones conservantes ya existentes en el mercado. Se 
realizaron ensayos en cuanto a sus variantes de obtención y formulación, 
lográndose un producto final que permite conservar piezas anatómicas 
conservando su color, elasticidad e hidratación, sin desprendimiento de olores 
irritantes o desagradables. Por tanto, se puede afirmar que el conservante 
obtenido y ensayado tiene todas las propiedades para sustituir el formol en 
muchas de sus aplicaciones, al evitar la descomposición y permitir la 
conservación de la materia orgánica, añadiéndole por su falta de toxicidad, 
una ventaja muy importante. 
 
Palavras-Chaves: Formol. Conservante. Coiron. Sustituto. Vinagre. 
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