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VALORIZAÇÃO DO RESÍDUO AGROINDUSTRIAL DA MANDIOCA:
OBTENÇÃO DE FARINHA DE CRUEIRA E APLICAÇÃO NA FORMULAÇÃO

DE BISCOITO TIPO COOKIE SEM GLÚTEN

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores: Marines Marlete STAHLHOFER1; Stefany Grützmann ARCARI2 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC)

Resumo:  A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é um tubérculo utilizado como matéria prima para a
fabricação de diversos produtos industriais, gerando resíduos como a crueira, compostos por pedaços de
casca, entrecasca e polpa, rica em amido e fibra alimentar. Dadas às características físico-químicas da
crueira, bem como a possibilidade de valorização deste resíduo, este estudo visou a secagem da crueira
para  obtenção  de  farinha,  com  posterior  aplicação  na  formulação  de  biscoito  tipo  cookie.  Um
delineamento composto central rotacional 2² foi empregado para avaliar o efeito da temperatura (73 – 87
ºC) e do tempo (330 – 650 min) na secagem. Um delineamento simplex-centroide foi utilizado para avaliar
o efeito  de diferentes  proporções  de farinha de trigo,  farinha de crueira e farinha de arroz sobre os
parâmetros de cor (L*, a* e b*) e força de quebra (N) de biscoitos tipo cookie. A secagem da crueira foi
efetiva  a 80 ºC por  480 minutos,  obtendo-se farinha com propriedades funcionais  tecnológicas  mais
apropriadas no que se refere à absorção de água (volume de intumescimento de 28 mL/ g e índice de
absorção de água de 7,34 g gel/ g amostra). A aplicação de farinha de crueira na elaboração de biscoitos
tipo cookie resultou em biscoitos com maior dureza (4191,2 N) e mais escuros (L* = 35,57). A fim de
obterem-se biscoitos sem glúten mais macios (3335,37 N), a alternativa mais promissora se mostrou ao
formular produtos com 50 % farinha de crueira e 50 % farinha de arroz.

Palavras-chave: amido; delineamento simplex-centroide; força de quebra.

Introdução

A mandioca (Manihot  esculenta Crantz) é um tubérculo utilizado como matéria  prima para a

fabricação de fécula, polvilho doce e azedo, farinha, raspas, farinha de raspas, tapioca e flocos (LIMA,

2010). A crueira gerada nas indústrias processadoras de mandioca é obtida durante o peneiramento da

mandioca já prensada. É composta por pedaços de casca, entrecasca e polpa, contendo uma grande

quantidade de amido e fibra alimentar, além de ser isenta de glúten (COSTA et al., 2016). Segundo dados

de Araújo  et  al.  (2014),  15,9  kg  de  crueira  resultam do  processamento  de  uma tonelada  de  raízes

processadas.

Pesquisas vêm sendo realizadas no sentido de melhor aproveitar os resíduos da indústria da

mandioca, visto que um dos fatores que afeta a competitividade das indústrias de mandioca no estado de

Santa Catarina é a dificuldade de destinação correta dos resíduos agroindustriais poluentes.

Dadas às características físico-químicas da crueira, bem como a possibilidade de agregar valor a

este resíduo, é de fundamental importância a realização de pesquisas de forma a caracterizá-la e aplicá-

la na elaboração de alimentos processados. Diante disto,  este estudo visou a secagem da crueira para
1 Aluna do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos – IFSC câmpus São Miguel do 
Oeste; bolsista FAPESC; e-mail: marines_stahlhofer@hotmail.com.
2 Docente da Área de Produção Alimentícia – IFSC câmpus São Miguel do Oeste; e-mail:
stefany.arcari@ifsc.edu.br.
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obtenção de farinha, com posterior aplicação na formulação de biscoito tipo cookie, de forma a valorizar o

resíduo agroindustrial da mandioca.

Metodologia

A crueira foi fornecida pela Associação das Indústrias Processadoras de Mandioca e Derivados

de Santa Catarina (AIMSC), do município de São João do Sul, Santa Catarina, Brasil, obtida do processo

de fabricação de fécula e farinha de mandioca. 

O  ensaio  de  secagem  foi  conduzido  em estufa  com  ventilação  forçada, utilizando-se  como

variáveis independentes a temperatura (73 – 87 ºC) e o tempo de secagem (330 – 650 min). Para isto foi

proposto um delineamento composto central  rotacional  2²,  com triplicata no ponto central,  totalizando

onze experimentos. Para avaliação dos resultados do processo de secagem considerou-se as variáveis

resposta atividade de água (equipamento Lab Master AW); perda de peso na secagem (%); volume de

intumescimento (mL/ g), conforme Neves; Santana; Valença (2008); índice de absorção de água (g gel/ g

amostra),  conforme  Anderson et  al.  (1969);  índice  de absorção de óleo (g gel/  g  amostra)  conforme

metodologia de Lim, Humbert e Sosulski (1974); parâmetros de cor L*, a* e b*, conforme Harder et al.

(2007). Após a secagem, triturou-se o resíduo da mandioca em moinho de facas tipo Willey (SOLAB,

modelo SL-31) e acondicionou-se a farinha em embalagem de polietileno sob vácuo.

Por meio de planejamento simplex-centroide foi avaliado o efeito de diferentes proporções de

farinha de trigo (X1), farinha de crueira (X2) e farinha de arroz (X3) sobre os parâmetros de cor e força de

quebra  (N)  de  biscoitos  tipo  cookie. A  massa  foi  processada  em batedeira  elétrica,  adicionando-se

manteiga (17,61 %), açúcar cristal (10,64 %), açúcar mascavo (8,80 %) e essência de baunilha (0,81 %),

realizando a homogeneização por três minutos. Acrescentaram-se ovos (14,67 %), farinha (17,61 %),

bicarbonato de sódio (0,33 %) e sal (0,18 %). Ao final, incorporou-se chocolate ao leite picado à massa

(29,35 %). Os biscoitos foram assados a 180 °C por 10 minutos, em forno elétrico combinado. Os cookies

foram  resfriados  até  atingirem  a  temperatura  ambiente  (25  ºC  ±  1),  acondicionados  em  sacos  de

polietileno e selados a vácuo. A dureza dos biscoitos foi determinada de acordo com metodologia de

Mareti et al. (2010). 

Resultados

Não foram obtidos  modelos  matemáticos  significativos  ao  nível  de  significância  de  5  % de

probabilidade  de erro  para  as  variáveis  resposta  avaliadas  nos  ensaios  de  secagem.  Sendo  assim,

utilizou-se  a  farinha  obtida  em temperatura  de  80  ºC  e  tempo  de  secagem  de  480  minutos,  cujos

resultados de volume de intumescimento (28 mL/ g) e índice de absorção de água (7,34 g gel/ g amostra)

foram superiores às demais condições avaliadas.

Nos ensaios de elaboração de biscoitos tipo cookie, ao considerar a força de quebra, um modelo
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cúbico  especial  com  r²  igual  a  0,9999,  foi  determinado  por  análise  de  regressão:

F o r ça   d e   que br a   (N )=41,92×X 1+11,89×X 2+15,56×X 3+0,27×X 1×X 2+0,18×X 1×X 3+0,43×X 2×X 3−0,01×X 1×X 2×X 3

. Os resultados evidenciaram que a proporção de farinha de crueira utilizada na elaboração dos cookies

possui maior interferência no aumento da força de quebra dos biscoitos do que as demais farinhas. 

De acordo com a análise de regressão e ANOVA, para a variável resposta luminosidade, os

efeitos das farinhas de crueira, trigo e arroz foram significativos. O modelo matemático pode ser descrito

como segue: Lu mi n os i d ad e=0,36×X 1+0,39×X 2+0,39×X 3 . Essa função resposta obteve

um coeficiente de determinação (r²) de 0,9913. Observou-se que os biscoitos com 100 % de farinha de

trigo e com 100 % de farinha de arroz apresentaram-se mais claros (maior valor de L) do que os biscoitos

com 100 % farinha de crueira, ou com mistura das farinhas. Os biscoitos com 33 % de cada uma das

farinhas foram os que apresentaram cor mais escura. 

Para  o  parâmetro  de  cor  b*,  o  modelo  matemático  foi  dado  por:

b*  =0,43×X 1+0,30×X 2+0,35×X 3+0,003×X 1×X 2+0,004×X 1×X 3+0,07   X 2×X 3

.  Para  esta  função  resposta  obteve-se  r²  de  0,9996.  Todos  os  biscoitos  elaborados  apresentaram

coloração amarela, observando-se que a farinha de crueira e a mistura da farinha de crueira com farinha

de trigo ou farinha de arroz proporcionam aumento do parâmetro b*. 

Considerações finais

A secagem da crueira foi efetiva a 80 ºC por 480 minutos, obtendo-se farinha com propriedades

funcionais tecnológicas mais apropriadas no que se refere à absorção de água. A aplicação de farinha de

crueira na elaboração de biscoitos tipo cookie resulta em biscoitos com maior dureza e mais escuros. A

fim de obterem-se biscoitos sem glúten mais macios e claros, a alternativa mais promissora se mostrou

ao formular produtos com 50 % farinha de crueira e 50 % farinha de arroz.
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A ARTE COMO FONTE DE EDUCAÇÃO E INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

DT 1 - Formas de comunicar, discursos, movimentos culturais e mediação educacional
Autores: Y. CAVALHEIRO¹; S. KOELLING².

Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Garopaba (IFSC-GPB)

Resumo: O projeto Arte Educação 2018, por tratar-se da continuidade de uma proposta inciada em 2014,
é formado por um grupo de estudantes e pessoas da comunidade com motivação para as artes dispostos
a desenvolver suas habilidades. Além disso, visa estimular a formação de plateia, bem como promover e
consolidar a marca institucional com o exercício do fazer artístico e estético, proporcionando a interação
entre  comunidade  escolar,  alunos  do  IFSC  e  alunos  do  Ensino  Médio  de  escolas  de  Garopaba.  A
preparação inicial foi baseada em práticas de jogos teatrais do brasileiro Augusto Boal, expandindo a área
de expressão corporal para outras modalidades de interesse dos estudantes, como a poesia e a dança.

Palavras-chave: arte; reflexão; interação.

Introdução

Cultura, imaginação, criatividade, senso crítico e reflexão.  Através desses princípios, o projeto

Arte  Educação  surgiu,  sempre  procurando  extinguir  limites  impostos  pela  timidez  ou  medo  do

desconhecido. Entre seus objetivos, está o de  desenvolver indivíduos autônomos, críticos e que desejam

estar em constante evolução. Mas não somente através da leitura, e sim, aplicando todas as formas de

arte possíveis para, dessa forma, atingir o maior número de pessoas interessadas em desenvolver suas

características pessoais e adquirir conhecimentos artísticos.

Desde  a  divulgação  do  projeto  no  início  de  2017  até  o  momento,  percebeu-se  inúmeros

resultados positivos em relação aos estudantes e à criação de um espaço mais democrático em relação

aos saberes artísticos e culturais.

Como a unidade de Artes não compõe a grade curricular dos cursos técnicos, o projeto Arte

Educação preenche uma lacuna existente no IFSC Câmpus Garopaba e mostra-se como um espaço

privilegiado de aprendizados, visto que alcança sujeitos que se identificam com o teatro e diversas outras

expressões culturais, sejam estudantes do Câmpus ou pessoas da comunidade. Neste ano, a ação foi

aprovada pelo Edital 03/2018, de Apoio a Projetos Permanentes de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão,

pois já havia sido realizado anteriormente. Em 2014, em outro formato e a pedido dos alunos, deu-se o

pontapé inicial para a área artística, com a formação do Grupo de Canto do Câmpus Garopaba.

Metodologia

A formação do grupo foi a primeira etapa para que o projeto fosse executado e, por isso, foram

convidados os estudantes dos cursos técnicos da instituição, bem como estudantes do Ensino Médio de
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outras escolas. No primeiro encontro, os participantes expuseram seus interesses relativos à arte e ficou

definido que as oficinas semanais seriam voltadas ao teatro.

A metodologia busca ainda aprofundar valores éticos humanos, noções de cidadania, ecologia,

por se ter uma visão holística e construtivista do mundo. Assim, a cada semana, além dos exercícios de

dramatização, os estudantes eram chamados a discutir algum tema, entre eles diferença de gênero e

relação do homem com o  meio  ambiente,  ou  seja,  os  momentos  eram utilizados  para  a  reflexão e

desenvolvimento  da  linguagem,  do senso crítico.  Tais  atividades realizadas  vão ao  encontro  de três

objetivos de desenvolvimento do milênio, quais sejam a) Oferecer educação básica de qualidade para

todos; b) Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; c) Garantir qualidade de vida

e respeito ao meio ambiente.

Com o tempo e chegada de novos integrantes, os interesses foram mudando, e com isso, a

metodologia. Atualmente, estão voltados para todas as artes, mas principalmente à poesia, dança, teatro,

música e expressão corporal. Dessa forma, os alunos têm frequentado oficinas e efetuado pesquisas que

garantam o conhecimento necessário para a aplicação desses conhecimentos em atividades práticas,

como as apresentações em eventos e divulgação de produções escritas pelo Câmpus Garopaba.

Nesse sentido, o professor constitui-se como um orientador das vivências artísticas e, como tal,

precisa estar disposto a se auto analisar cotidianamente, refletindo sobre as condições que está criando

ou não, para que seu grupo possa ter liberdade total de criação e pensamento. Isto porque o teatro tem a

capacidade de libertar o aluno da opressão a que está submetido, como cita Boal (2005).

Considerações finais

O projeto Arte Educação surgiu, no IFSC Câmpus Garopaba, para preencher uma lacuna em

relação à extensão voltada às modalidades artísticas.  Hoje,  pode-se afirmar  que o câmpus não é o

mesmo, pois  agora conta com pessoas capazes e interessadas em transmitir  seus conhecimentos a

todos que buscam por um pouco de arte e cultura em sua vida.

Através  da  ampliação  do  projeto,  que  conta  com  mais  membros  ingressando  na  equipe

executora, tanto servidores quanto estudantes bolsistas, pode-se garantir a existência do grupo de teatro,

do grupo de maracatu, de exposições, de apresentações de peças teatrais e realização de oficinas, como

de  graffiti  e  de  origami.  E  assim,  é  possível  assegurar  oportunidades  para  a  comunidade  que  não

existiriam sem a execução do projeto.

Portanto, além de trazer resultados positivos relacionados a aspectos atitudinais e habilidades

para  os  estudantes  envolvidos,  o  projeto  aproxima  o  Câmpus  da  comunidade  local,  estabelecendo

parcerias e interagindo com as modalidades culturais existentes.
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ARTE CONTEMPORÂNEA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: CONCEITOS E ARTISTAS
ABORDADOS

DT 1 - Formas de comunicar, discursos, movimentos culturais e mediação educacional
Autores: N. DUARTE2; V. BRITO3; G. HILLESHEIM4.

Instituto Federal De Santa Catarina (IFSC)

Resumo: Apresenta-se uma das etapas do projeto que analisa as escolhas pedagógicas realizadas pelos
professores de Artes de Educação Básica do Oeste Catarinense. A etapa relatada investiga em que
medida os artistas contemporâneos referenciados  em materiais didáticos se alinham com as escolhas
feitas pelo mercado artístico. Ressalta-se que o objetivo principal da pesquisa em andamento é mapear,
por  meio de um questionário  aplicado aos docentes  de Artes,  as definições  de  arte  contemporânea
difundidas nas escolas de educação básica, bem como especificar  quais os artistas contemporâneos
mais citados, buscando averiguar em que medida estas concepções apresentam conceitos consonantes
com a tendência ideológica hegemônica.  Até o momento,  a pesquisa aponta os artistas Vik Muniz e
Adriana Varejão como os artistas contemporâneos com maior disseminação nos materiais didáticos, em
consonância com os indicadores do mercado.

Palavras-chave: ensino de arte; arte contemporânea; hegemonia cultural.

Introdução

É  amplamente  discutida  a  influência  do  atual  sistema  econômico  em  diversos  âmbitos  da

sociedade.  Neste  sentido,  Jameson  (2001)  aborda  a  especifidade  da  influência  norte-americana,

chamando  atenção  para  a  ameaça  à  identidade  que  alguns  lugares  sofrem  em  decorrência  desta

influência.  Nesse  caminho,  esta  pesquisa  investiga  o  alastramento  de  ideias  hegemônicas  no  meio

educacional. A hipótese norteadora é a de que a arte contemporânea a qual muitos docentes têm acesso

repete  as  escolhas  legitimadas  no  mercado  artístico,  denotando  opções  curriculares  carregadas  de

conceitos disseminados pelo viés ideológico hegemônico. O objetivo principal da pesquisa desenvolvida

via PIBIC-EM/Edital nº01/2017 é mapear definições de arte contemporânea e artistas apresentados nas

aulas de Artes, comparando-os com os que possuem representatividade no atual mercado artístico.

Metodologia

2  Nayara Ganasol Duarte, estudante do Curso Técnico em Informática integrado ao 
Ensino Médio – câmpus Xanxerê. nayaraganasol@gmail.com.

3  Vitor Hugo De Brito, estudante do CursoTécnico em Alimentos integrado ao Ensino 
Médio – câmpus Xanxerê. vitorhugodebrito@gmail.com.

4  Giovana  Bianca  Darolr  Hillesheim,  docente  de  Artes  do  IFSC –  câmpusXanxerê.
giovana.bianca@ifsc.edu.br

mailto:Giovana.bianca@ifsc.edu.br
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A pesquisa  contou  com bases  de  investigação  dialética  que  auxilia,  a  comparar  resultados

obtidos em pesquisas anteriores aos novos dados, adotando uma abordagem quali-quantitativa para que

as respostas fossem apresentadas de maneira mais organizada e compreensível, configurando-se como

estudo de caso. A etapa inicial da pesquisa contou com um mapeamento dos artistas contemporâneos

referenciados em 4 coleções de livros didáticos distribuídas às escolas por meio do programa PNLD

(Programa  Nacional  do  Livro  Didático).  Foram  contabilizados  108  artistas:  57  brasileiros  e  51

estrangeiros. Dentre os brasileiros, 51% reside/trabalha no estado de São Paulo, 24,5% reside/trabalha

no Rio de Janeiro e 24,5% em outros 6 estados da federação. Entre os artistas nacionais mais citados

estão Adriana Varejão e Vik Muniz. Segundo QUEMIN (2017), há cinco artistas brasileiros atuais com

projeção no mercado internacional: Tunga, Ernesto Neto, Beatriz Milhazes, Adriana Varejão e Vik Muniz.

Ou seja, os artistas referenciados nos livros estão no rol dos artistas bem situados no mercado. 

A etapa seguinte previa questionário aplicado aos professores que lecionam Artes nas escolas

de educação básica de Xanxerê e região. O receio e morosidade das gestões escolares para participar da

pesquisa exigiu redirecionamento de ações.  Sendo assim, a continuidade da pesquisa pautou-se em

duas oficinas artísticas realizadas com intuito de ampliar contato do IFSC com a comunidade externa,

além  de  investigar  a  familiaridade  dos  envolvidos  com  arte  contemporânea.  Em  razão  dos  dados

coletados  nos  livros  didáticos,  as  oficinas  problematizaram  a  produção  artística  de  Adriana Varejão,

adotando a modelagem em argila como linguagem estética.

A oficina 1 - Tapete dos desapegos, foi realizada no dia 18 de novembro de 2017 durante o

evento “Music Society IFSC Xanxerê”. Ela vinculou a produção artística à discussões sobre consumismo

e caminhos percorridos pela mercadoria no trâmite entre consumidor e fabricante. A oficina 2 - Terapia

das  cores,  foi  realizada  no  dia  03  de  março  de  2018  no  “II  Sarau  do  IFSC Xanxerê”.  Os diálogos

transcorridos  nas  duas  oficinas  apontaram  a  pouca  familiaridade  das  pessoas  com  relação  à  arte

contemporânea. Atualmente, encontra-se concluído o questionário a ser aplicado aos docentes em Artes

de Xanxerê e região. A pesquisa prosseguirá mediante aplicação do respectivo questionário a fim de

investigar em que medida os docentes contemplam arte contemporânea em suas aulas.

 Considerações finais

Tendo em vista a escassez de muitas escolas públicas, a preparação de aulas de grande parte

dos professores de Artes está atrelada aos livros disponibilizados pelo PNLD. Embora a tecnologia tenha

possibilitado a expansão das fontes de consulta,  a comparação entre tais  fontes (sites de pesquisa,

vídeos nas plataformas on-line, revistas, blogs, etc) evidencia o mesmo grupo de artistas referendado em

diversos materiais de apoio, estando Vik Muniz e Adriana Varejão entre os artistas mais citados. Até o

momento, a pesquisa realizada aponta que a arte contemporânea a qual os docentes de artes visuais têm
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acesso via PNLD repete as escolhas legitimadas no mercado artístico, comprovando o alastramento no

meio educacional das ideias hegemônicas presentes no mercado artístico.

Referências

JAMESON, F.  A cultura do dinheiro: ensaios sobre a globalização.  3 ª  e d .  Tradução de Maria Elisa
Cevasco e Marcos César de Paula Soares. Petrópolis: Vozes, 2001.

QUEMIN, A.  Mercado de arte, instituições artísticas e...passaportes. Entrevista com Alain Quemin.
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HERÓIS E HEROÍNAS NAS TELAS: AS SÉRIES DE SUPER-HERÓIS E PROCESSOS
EDUCATIVOS NAO-FORMAIS (2000-2016) 

 DT 1 - Formas de comunicar, discursos, movimentos culturais e mediação educacional
Autores: B. JAQUES5; R. PEREIRA6.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSC)

Resumo:  Nos últimos anos, tem-se observado várias mudancas nas relacoes entre espectadores e as
pecas audiovisuais. O número de series tem aumentado e se tornado uma das principais formas de lazer
da juventude. Assim, partindo da concepcao de educacao das sensibilidades promovida pelo audiovisual
como espaco formativo  nao-formal,  os jovens  estao  expostos  a conceitos,  imagens,  estilos  de  vida,
definicao de papeis de genero apresentados pelas series de televisao e de servicos de  streaming. O
presente projeto objetivou analisar as representacoes apresentadas pelas series de herois e heroinas
adaptadas de revistas em quadrinhos das editoras DC Comics e Marvel exibidas no Brasil entre os anos
2000 e 2016.  Foram analisados os episódios pilotos de todas as séries e os episódios finais  das já
finalizadas. Buscou-se perceber as construções de representação de gênero, etnia, classe e faixa etária
dos  diversos  personagens  neles  representados.  Percebeu-se  que as  séries  reproduzem estereótipos
construídos socialmente tais como a valorização da juventude, da força masculina e da representação
das mulheres como objeto de desejo.

Palavras-chave: séries; representações de gênero; educação não-formal.

Introdução

Nos últimos anos, as séries de televisão têm sido consumidas pelos jovens e adolescentes.

Muitas delas sao adaptacoes de revistas em quadrinhos de herois e produzidas nos Estados Unidos. Se

for  levado  em  consideracao  que  a  educacao  acontece  tambem  em  espacos  nao-formais  e  que  as

imagens  apresentadas  nas  series  e  filmes  colaboram  na  producao  de  representacoes  sociais  e  de

genero,  pode-se  inferir  que  as  series  de  herois  exibidas  no  Brasil  atuam  como  colaboradoras  na

construcao de imaginário acerca das proprias questoes da juventude. 

No geral, as series de super-herois sao estrangeiras e baseadas principalmente em revistas em

quadrinhos  publicadas  pela Marvel  e pela DC Comics.  Assim,  para esse projeto  de pesquisa,  foram

analisadas as series adaptadas dos quadrinhos das duas editoras citadas e exibidas de alguma forma no

Brasil, em canais de televisao abertos ou por assinatura, bem como por servicos de streaming entre os

anos 2000 e 2016. 

As  formas  de  educação  apresentadas  pelas  séries  são  obviamente  diferentes  daqueles

oferecidas pelo sistema educacional. Para LOURO (2000), o cinema, e aqui considerando-se tambem a

televisao, tem em seu caráter pedagogico condicoes distintas daquelas enfrentadas pela formalidade da

escola. Com apelo e arregimentacao diferentes, as obras deixam à disposicao dos espectadores diversas

5  Aluno do curso Técnico Integrado em Telecomunicações/ IFSC/ Câmpus São José. 
brunosjaques@gmail.com 

6  Aluna do curso Técnico Integrado em Refrigeração e Climatização/ IFSC/ Câmpus São
José. rfllprr@gamil.com
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representacoes a serem apropriadas, ou nao, da vida cotidiana. Há nas obras audiovisuais uma acao

educativa das sensibilidades (COUTINHO, 2008.). Esses modelos ficam em evidencia ao se utilizar a

categoria “representacao”. Para PESAVENTO (2003), e por meio delas que os individuos e grupos dao

sentido  ao  mundo  e  por  meio  dela  pautam  a  sua  existencia.  As  representacoes  seriam  matrizes

geradoras de condutas e práticas sociais. 

A pesquisa teve por objetivo geral analisar as series de super-herois exibidas no Brasil entre os

anos 2000 e 2016 percebendo a producao de representacoes de papeis sociais ligados a genero, classe,

etnia e juventude. 

Metodologia

O trabalho obedeceu a etapas interligadas entre si. A primeira delas foi a leitura da bibliografia

pertinente sobre o assunto. Seguida do levantamento das series e das suas formas de publicidade no

Brasil.  Apos essa etapa, teve inicio a análise propriamente dita. Foram selecionados para análise os

capitulos iniciais de todas as series e os finais das que jájá́  foram encerradas. As pecas foram analisadas

em sua totalidade, ou seja, imagens e textos (roteiro). 

Considerações finais

Após a análise dos episódios,  algumas conclusões foram tiradas. Apesar  de algumas séries

apresentarem negros ou mulheres como protagonistas, a maior parte delas apresenta como padrão o

homem branco, de classe média, heterossexual e jovem. Os corpos dos personagens, na maior parte das

séries,  reforçam  a  ideia  da  dualidade  entre  força  e  sexualidade.  No  geral,  os  corpos  masculinos

demonstram força. Os homens aparecem em poses de ataque ou praticando exercícios físicos. Já as

mulheres, ainda que cobertas, apresentam poses sensuais, correm com saltos alto e parecem precisar

seduzir para conseguirem vencer uma luta.

Tanto as personagens principais mulheres quanto homens possuem uma faixa etária equivalente

– em torno de vinte a trinta anos de idade. O personagem Nuclear de Legends of Tomorrow, por exemplo

é composto pela fusão de um jovem com um professor experiente e, quando formado, o herói possui a

aparência do jovem atleta. Já a presença de negros é moderada. Em várias das séries analisadas, os

personagens negros aparecem apenas em profissões muito comuns e geralmente como uma presença

pontual. 

Percebe-se  que,  ainda  que  houvesse  tentativas  ou  exceções,  a  maior  parte  das  séries

apresentadas contribui para a valorização do homem branco, heterossexual, jovem e de classe média

como  o  salvador.  Por  meio  do  conceito  de  educação  não  formal,  pode-se  afirmar  que  essas

representações  são  construídas  pela  sociedade  na  qual  está  inserida,  mas  que  também  auxilia  na

reprodução desses estereótipos.
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educaçao no Brasil. 2 ed. Belo Horizonte: Autentica, 2000.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Historia & Historia Cultural. Belo Horizonte: Autentica, 2003. 



17

LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS: PRÁTICAS DE
LEITURA E ESCRITA 

DT 1 - Formas de comunicar, discursos, movimentos culturais e mediação educacional
Autores: K.S. MEDEIROS7; B. C NEVES8; T. F. REIS9; M.FREITAS10; D.P.URRUTIA11.

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA – CÂMPUS PAÇHOÇA (IFSC PHB) 

Resumo:  O  aprendizado  da  Língua  Portuguesa  como  segunda  língua  pelos  surdos  ocorre
predominantemente  em contextos formais de ensino e não é uma língua adquirida  naturalmente  por
esses indivíduos nos contextos familiares. Sendo assim, o conhecimento enciclopédico é construído a
partir  das interações em língua de sinais e através do acesso às informações compartilhadas nessa
segunda língua. Por esse motivo, é crucial que as instituições de ensino assumam o seu papel no ensino
da Língua Portuguesa e promovam as práticas de leitura e escrita nas escolas. Sendo assim, o presente
trabalho apresenta alguns resultados do projeto de extensão intitulado “Língua Portuguesa como segunda
língua para surdos: práticas de leitura e escrita”, aprovado pelo edital 2018_PROEX 01. Essa atividade
tem como objetivo geral proporcionar práticas de leitura e escrita para surdos em sua segunda língua
(Língua Portuguesa) a partir de diferentes temáticas do cotidiano e gêneros textuais. Para isso, a principal
ação desta proposta está relacionada à oferta de oficinas de leitura e escrita para surdos. Essas oficinas
estão  acontecendo  em duas  instituições:  1)  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina  –  Câmpus  Palhoça
Bilíngue (parceria com a Associação de Surdos de Palhoça): grupo de 15 surdos e 2) Associação de
Surdos  da  Grande  Florianópolis:  grupo  de  20  surdos.  A  partir  das  oficinas  realizadas,  por  possível
perceber três contribuições dessas atividades para o desenvolvimento da leitura e escrita: a) aumento do
vocabulário; b) aperfeiçoamento das estratégias de leitura e c) ampliação do conhecimento de mundo. 

Palavras-chave: Surdos; Segunda Língua; Língua Portuguesa.

Introdução

A Língua Brasileira de Sinais é reconhecida legalmente, por meio da Lei nº10.436/2002, como a

forma de comunicação dos surdos brasileiros. No entanto, isso não exclui o direito desses sujeitos ao

aprendizado da Língua Portuguesa – modalidade escrita – na perspectiva de ensino de uma segunda

língua. Em um estudo realizado por Karnopp (2015, p.156), os surdos expõem a importância da leitura ao

falarem que “receber as informações nos torna cultos, melhora o conhecimento e ajuda uma boa redação.

Quando leio eu escrevo ainda melhor” e “dá inteligência” (KARNOPP, 2015, p.156).  É incontestável a

relevância da leitura para a formação de quaisquer sujeitos, em razão dos inúmeros benefícios que essa

7 Vínculo (aluno [Especialização em Educação de Surdos) e e-mail para contato: 
schmitzkarin@gmail.com

8    Vínculo  (servidora  [DEPE/  Professora  de  Português])  e  e-mail  para  contato:
bruna.neves@ifsc.edu.br  

9  Vínculo  (servidora  [DEPE/  Professora  de  Português])  e  e-mail  para  contato:
tatiane.reis@ifsc.edu.br 

10            Vínculo  (servidor  [DEPE/  Audiovisual])  e  e-mail  para  contato:
marcelo.freitas@ifsc.edu.br

11            Vínculo (servidor [DEPE/ Animação]) e e-mail para contato: diego.urrutia@ifsc.edu.br.

mailto:bruna.neves@ifsc.edu.br
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prática traz para o desenvolvimento humano. Para os surdos, o aprendizado da Língua Portuguesa e o

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita pode proporcionar  autonomia e assegurar  maior

acesso às informações circundantes em nossa sociedade. 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um princípio primordial nas instituições

de ensino. Nesse sentido, este trabalho pretende apresentar os resultados das oficinas de práticas de

leitura e escrita desenvolvidas no IFSC Câmpus Palhoça Bilíngue e Associação de Surdos da Grande

Florianópolis ao longo do primeiro semestre. 

Metodologia

A principal  ação deste projeto está relacionada à oferta de oficinas de leitura e escrita para

surdos, nas quais esses sujeitos participam quinzenalmente de uma roda de leitura acerca das seguintes

temáticas:  

Essas oficinas tiveram início em abril nas duas instituições envolvidas: 1) IFSC Câmpus Palhoça

Bilíngue: grupo de 15 surdos e 2) Associação de Surdos da Grande Florianópolis:  20 surdos.     Os

encontros ocorreram a cada 15 dias e as oficinas buscaram promover discussões e reflexões a partir dos

temas supracitados. As oficinas são ministradas por duas professoras de Língua Portuguesa fluentes em

Língua Brasileira de Sinais e por uma bolsista surda. Todos os encontros realizados foram registrados e

irão compor um documentário sobre o processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa como

segunda língua. As atividades realizadas nas oficinas eram divididas em cinco etapas: a) apresentação

da temática: os responsáveis pela oficina mostravam a temática da oficina e instigavam os participantes a

discutirem sobre o assunto; b) leitura de um texto:  tais textos eram de diferentes gêneros textuais e foram

trabalhados para abordar as temáticas: crônicas, notícias, tirinhas e contos. c) exploração de vocabulário:

a cada leitura, os alunos destacavam as palavras que não conheciam e o vocabulário era discutido com

todo o grupo; d) socialização da leitura: os participantes expuseram a compreensão da leitura realizada;

d) produção escrita/sinalizada: os surdos registraram questões relacionadas à temática e ao texto lindo

em  produções  escritas  ou  gravações  em  língua  de  sinais.  As  próximas  etapas  do  projeto  serão  a

produção do documentário e a socialização com todos os envolvidos. 

Considerações finais

As atividades desenvolvidas ao longo do primeiro semestre indicam que o objetivo proposto com

o projeto está sendo alcançado. Além de proporcionar práticas significativas de leitura e escrita, pode-se

destacar três contribuições para o desenvolvimento do aprendizado da Língua Portuguesa como segunda

língua: a) aumento do vocabulário: a cada oficina, os participantes estão acessando itens lexicais que

desconheciam através das leituras de diferentes temáticas; b) aperfeiçoamento das estratégias de leitura:

nos primeiros encontros, percebemos que a leitura realizada pelos participantes estava mais voltado para
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a decodificação das palavras e não para o entendimento  global  do texto.  Aos poucos,  conseguimos

aperfeiçoar as estratégias de leitura e mostrar aos alunos que a compreensão do texto vai além da busca

do significado das palavras e da sua equivalência em língua de sinais c) ampliação do conhecimento de

mundo: a partir das leituras e discussões, os surdos estão tendo a oportunidade de refletir sobre temas

que estão presentes em nosso cotidiano. A cada oficina, os alunos têm relatado o desconhecimento de

alguns assuntos abordados nas oficinas.  Esses primeiros resultados mostram que a leitura pode ser uma

ferramenta valiosa para o aprendizado da segunda língua e ampliação do conhecimento. Como trabalho

futuro,  pretendemos  socializar  o  desenvolvimento  desse  projeto  com  todos  os  colaboradores  e

disponibilizar esse material aos professores que atuam diretamente com a educação de surdos. 

Referências
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REPENSANDO O CONSUMO: A IMPORTÂNCIA DO DESIGN DE MODA
NUM MOMENTO SUSTENTÁVEL

Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
Autores: B. SILVA12; P. ORTIGA13.

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC)

Resumo: Este artigo consiste numa pesquisa acerca do consumo consciente e como isso tem afetado a
indústria  da  moda,  fazendo  com  que  esta  caminhe  para  utilização  de  meios  de  produção  mais
sustentáveis.   O  desenvolvimento  da  pesquisa  aqui  abordada  foi  realizado  por  meio  do  método  de
pesquisa bibliográfica  e exploratória  com estudos  de manipulação experimental,  a fim de um melhor
conhecimento e aprofundamento a respeito dos temas tratados. Como resultado da pesquisa, espera-se
obter um maior conhecimento acerca dos métodos produção de design que visam uma diminuição dos
impactos  ambientais.  Dando  enfoque  para  o  método  de  reaproveitamento  de  resíduos,  o  upcycling,
evidenciando meios de aumentar a viabilidade da a utilização desse método na indústria de moda.

Palavras-chave: sustentabilidade; upcycling; design de moda.

Introdução

Atualmente a taxa de consumo do ser humano tem ultrapassado a capacidade de resiliência do

meio ambiente. O que significa que, neste ritmo, no ano de 2030 o ser humano consumirá o equivalente à

dois planetas antes do final do ano (BARBOSA, 2015). 

Neste  viés,  a  indústria  da  moda  foi  considerada  a  segunda  atividade  econômica  que  mais

contribuiu com esse saldo, poluindo e consumindo recursos naturais  de forma acelerada.  Já que, ao

longo de seus processos produtivos, faz uso de grande quantidade de água e energia, além de liberar

grandes quantidades de gás carbônico e produtos tóxicos no meio ambiente (CHEN & BURNS 2006

apud  NIINIMÄKI, 2013; CARVALHAL, 2016).

Diante disso, a sociedade vem modificando seus hábitos de consumo, e as pessoas passaram a

consumir produtos com os quais se identificam.  Produtos  que condizem com seus estilos de vida, cujo

objetivo é a busca por hábitos mais conscientes e sustentáveis (SVENDSEN 2010; CARVALHAL, 2016)

E se o  consumidor  muda,  a  indústria  muda  também.  E as  empresas  vêm nisso  uma nova

estratégia de inovação. Com isto, o que antes era feito apenas de forma artesanal, passa a ser inserido

na indústria, dentro de um processo de design consciente. Neste sentido, surgem marcas de moda mais

preocupadas com o consumidor e com o meio ambiente e que vêm utilizando novos métodos em seus

meios de produção. Dentre estes, o upcycling tem se destacado, por consistir num método que oferece

diferentes  propostas  para  a  utilização  de resíduos  e  refugos,  onde é  possível  desenvolver  produtos

12 Aluna Design de Produto, Florianópolis, e-mail: brunaramos.s.br@gmail.com

13 Professora Design de Produto, Florianópolis, e-mail: priortiga@gmail.com
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clássicos  a  partir  da  utilização  de  materiais  reaproveitados,  que  normalmente  iriam  para  o  lixo

(KAZAZIAN, 2005; STEINHAUSER, 2016; GUARNIERI, 2011).

Sendo  assim,  o  objetivo  da  pesquisa  aqui  apresentada  é  identificar  meios  de  viabilizar  o

upcycling dentro da indústria de moda, de maneira que este método possa ser amplamente utilizado

dentro dos processos produtivos industriais.

Metodologia

A pesquisa aqui abordada é de caráter inicial, portanto inicialmente foram realizadas pesquisas

bibliográficas acerca das principais temáticas que serão abordadas ao longo da pesquisa. Sendo elas,

consumo de moda, sustentabilidade e upcycling.

Em seguida  será  utilizado  método  de pesquisa  exploratória,  que  segundo  Marconi;  Lakatos

(2010,p.171) consiste numa “[...] pesquisa empírica cujo objetivo é   formulação de questões ou de um

problema[...]”.  Dentro  desse  método,  serão  realizados  estudos  de  manipulação  experimental,  com o

intuito  de  demonstrar  a viabilidade  do  upcycling como uma possível  solução para  a  diminuição dos

impactos ambientais provocados pela indústria da moda.

Considerações finais

O  presente  artigo  é  fruto  de  um  pré-projeto  de  pesquisa,  desenvolvida  no  Programa  de

Educação Tutorial do Design IFSC. A pesquisa foi iniciada em maio de 2018, e terá um ano de duração,

portanto seus objetivos finais ainda não foram alcançados. Entretanto sua importância e contribuição para

a formação acadêmica e profissional  do discente são já perceptíveis,  já que este poderá colocar em

prática parte dos conhecimentos adquiridos em aula e ampliar seus conhecimentos com foco numa área

de  seu  interesse.  Além disso,  devido  aos  impactos  ambientais  já  citados  e  a  grande  ascensão  de

discussões de ordem ambiental, conclui-se que a presente pesquisa será de grande relevância para a

indústria da moda e do design.
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ELÉTRICA NA SUBESTAÇÃO DO IFSC CÂMPUS FLORIANÓPOLIS

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores: B. S. DUPCZAK14; P. REINALDO15; R. CUNHA16; D. CAMPOS17; M. SCHMITT18; L. F. ROSA19; 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo:  Assegurar  a  qualidade  da  energia  elétrica  é  garantir  a  comodidade  e  o  desenvolvimento
econômico de toda a sociedade. Para isso, é necessário evitar que problemas na tensão ou na corrente
no  sistema  de  alimentação  venham  a  prejudicar  a  operação  adequada  dos  equipamentos
eletroeletrônicos. Assim, apresenta-se neste trabalho a avaliação de parâmetros relacionados a qualidade
da energia  no  IFSC câmpus  Florianópolis,  envolvendo  a  análise  dos  desequilíbrios  de  tensão  e  de
corrente, níveis das componentes e distorções harmônicas, regulação da tensão em regime permanente,
fator de potência, entre outros. As avaliações foram efetuadas com base em campanhas de medições,
realizadas  na  subestação  de  energia  da  instituição,  e  considerando  os  indicadores  propostos  nas
recomendações nacionais e internacionais.

Palavras-chave: Qualidade da Energia Elétrica; Medições; PRODIST.

Introdução

Nos  últimos  anos,  com  o  crescimento  da  infraestrutura  do  IFSC  Câmpus  Florianópolis,  a

demanda por  energia  elétrica  tem aumentado significativamente.  Isso ocorre principalmente  devido à

instalação de laboratórios de informática, máquinas e equipamentos didáticos para o ensino e aparelhos

de condicionamento de ar. Além disso, a busca pela melhoria da eficiência energética da instalação, tem

induzido a inserção massiva de iluminação a LED para os ambientes, juntamente com a implantação de

um sistema  de  geração  de  energia  elétrica  fotovoltaica,  que  emprega  inversores  operando  em alta

frequência.

Esse crescimento no consumo de energia traz consigo consequências indesejáveis, que afetam

a qualidade da energia elétrica da instituição como um todo. Por exemplo, a ocorrência de desequilíbrios

de corrente e de tensão nos transformadores, a presença de harmônicas de corrente e tensão na rede
14 Professor (Departamento Acadêmico de Eletrotécnica / FLN) - 
bruno.dupczak@ifsc.edu.br.
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19 Aluno (Mestrado em Sistemas de Energia Elétrica / FLN) -  luis.sc@aluno.ifsc.edu.br.



23

local [1], redução no fator de potência, ocorrência de flutuações de tensão, entre outros problemas que

aumentam  as  perdas  de  energia  e  interferem  no  funcionamento  adequado  dos  equipamentos

eletroeletrônicos [2].

Neste contexto, a proposta deste trabalho é avaliar indicadores da qualidade da energia elétrica

do  IFSC,  buscando  evitar  que  problemas  no  fornecimento  de  energia  possam  comprometer  o

funcionamento dos equipamentos da instituição. Para tanto, foram efetuadas medições no lado de baixa

tensão da subestação do câmpus, obtendo dados que foram comparados com os indicadores presentes

no PRODIST-8 [3] e na norma IEEE 519 [4].

Metodologia

A infraestrutura do IFSC é alimentada por uma subestação abrigada de 13,8 kV, com potência

instalada  de  1,7  MVA.  Essa  potência  é  distribuída  entre  quatro  transformadores  trifásicos,  e  quatro

quadros gerais de baixa tensão (QGBT-1..4), conforme o diagrama unifilar presente na Figura 1(a). Os

locais onde foram executadas as medições dos parâmetros de qualidade de energia, estão indicados na

Figura 1(a), correspondendo aos QGBT-2, 3 e 4. As medições de tensões e correntes de cada QGBT

foram efetuadas durante um período de sete dias consecutivos, executadas nos seguintes períodos de

2018: QGBT-4 (19/02 a 26/02), QGBT-3 (27/02 a 06/03) e QGBT-2 (07/03 a 14/03). Para a realização das

medições, utilizou-se o equipamento CW500 (Power Quality Analyzer) do fabricante Yokogawa [5]. Foram

empregadas quatro sondas de tensão de 600 V (para medições de tensão entre fase e neutro) e quatro

sondas  de  corrente  flexíveis  de  1.000  A  (para  medições  das  corrente  de  fase  e  de  neutro).  O

equipamento e as respectivas sondas são apresentados na Figura 1(b).
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Figura 1 – (a) Diagrama unifilar da subestação. (b) Equipamento de medição utilizado.

(a)

(b)

Fontes: (a) elaborada pelos autores; (b) obtida em [5].

Considerações finais

O trabalho desenvolvido permitiu identificar  que a subestação do IFSC câmpus Florianópolis

apresenta  tensões  em regime  permanente  acima  do  valor  aceitável  pelo  PRODIST-8.  Constatou-se

também que o nível de distorção harmônica de corrente, no QGBT-4, ultrapassa o valor recomendado

pela IEEE 519. Assim, esses parâmetros de qualidade da energia elétrica merecem atenção por parte da

equipe  de  engenharia  do  IFSC,  visando  assegurar  o  correto  funcionamento  dos  equipamentos  da

instituição.
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APRENDIZAGEM POR PROBLEMATIZAÇÃO: ANÁLISE DE
METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM  EM UMA TURMA DE

NÍVEL BÁSICO

DT 3 - Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional inclusivo
Autores: A. M. PATRÍCIO20; L. BOEIRA21.

Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Araranguá (IFSC)

Resumo: Este trabalho  relata  o estudo da aplicação de uma metodologia  desenvolvida  baseada na
abordagem da problematização com o arco de Maguerez em uma turma de 6º ano da escola básica
localizada em uma comunidade da cidade de Araranguá. Nesta metodologia é mostrada a realidade aos
alunos,  eles  devem  encontrar  problemas  nela,  trazem  para  a  sala,  juntam-se  com  um  grupo  para
obtenção de conhecimentos e informações e voltam ao grupo para elaboração de uma resolução do
problema e, se possível, aplicar essa solução de volta a realidade. Como o objetivo deste abordagem é
os  alunos  problematizarem  a  realidade,  e  achar  uma solução  para  este  problema,  tendemos  estes
conhecimentos para a área de ciências da natureza, onde o ambiente  problematizado foi um lago na
comunidade da escola onde existia lixo, mau cheiro entre outros problemas. A aplicação do projeto visou
analisar o processo de desenvolvimento das capacidades apresentadas pelas Leis de Diretrizes e Bases
Nacionais, tais como o desenvolvimento artístico, desenvolvimento da capacidade de ler e escrever, do
fortalecimento dos vínculos da família e da comunidade para com a escola, e mostrar o quão bem foi
aproveitada esta metodologia quando comparado ao método tradicional. 

Palavras-chave: Problematização com arco de Maguerez; Desenvolvimento de capacidades; 
Ciências da natureza.

Introdução

De acordo com as  Leis  de  Diretrizes  e  Bases (BRASIL,  1996),  a  escola  tem o  dever  de

desenvolver  as  capacidades  citadas  no  TITULO  V,  Capitulo  II,  seção  III,  artigo  32  que  seriam:

Desenvolver tanto a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura e do

cálculo, bem como a da aprendizagem, tendo em vista o processo de aquisição de conhecimentos e

habilidades e formação de atitudes e valores; A  compreensão do ambiente natural e social, do sistema

político,  da  tecnologias,  das artes  e dos valores  em que se fundamenta  a sociedade;  E,  por  fim,  o

fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em

que se assenta a vida social.

Mas acontece que no sistema educacional tradicional, com base na análise do censo escolar

realizado pelo INEP (BRASIL, 2016), as aulas tendem a utilizar o método tradicional de ensino, que acaba

desenvolvendo superficialmente as capacidades básicas necessárias a eles.

20 IFSC, Campus Araranguá/Licenciatura em física, patricioandremarcos@gmail.com

21  IFSC, Campus Araranguá/Eletromecânica, lucasboeira@ifsc.edu.br
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Na busca por outros meios de ensino que desenvolvam essas capacidades de maneira que

haja melhor aproveitamento, encontrou-se as metodologias ativas de aprendizagem, onde colocam os

alunos diante de problemas que mobilizam o seu potencial intelectual (BERBEL, 2011). Inserido nestas

metodologias encontramos a problematização com o arco de Maguerez, que desenvolvem, além das

capacidades básicas, o espírito crítico-reflexivo do aluno.

Então, no presente trabalho, tem-se como objetivo analisar a aplicação de uma metodologia de

aprendizagem ativa baseada na problematização com o arco de Maguerez em uma escola de ensino

básico Otavio Manoel Anastacio, em Araranguá, com uma turma de 6º ano do ensino fundamental,  num

período de 16 horas totais onde ocorreram 14 encontros.

Metodologia

Utilizaremos  a  metodologia  da  problematização  com  o  arco  de  Maguerez,   visando  o

desenvolvimento de capacidades estabelecidas pela LDB como sendo da função da escola, bem como

instigar o espírito crítico-reflexivo do aluno.

Na metodologia da problematização com o arco de Maguerez é apresentada a realidade aos

alunos, onde o trabalho dos alunos será problematiza-lá e chegar a um entendimento do problema. Os

passos  desta  metodologia  são:  Observação  de  realidade;  Pontos-chave;  Teorização;  Hipótese  de

solução; Aplicação à realidade.

Na observação da realidade é apresentado uma situação problemática aos alunos, onde os

alunos deverão identificar o que existe de problemático nela; Na definição de pontos-chave, os alunos

identificaram  o  que  há  de  importante  para  investigar  sobre  esse  problema,  os  diversos  temas  que

englobam o problema, visando solucioná-lo; Na teorização o grupo se reúne para investigar o que já

sabem sobre o problema e o que precisam saber para pesquisar as respostas para o problema levantado;

Nas hipóteses de solução os alunos individualmente procuram fontes de informação para subsidiar nos

seus argumentos para chegar a uma proposta de solução para o problema, podendo utilizar de fontes

pesquisas,  leituras de materiais,  entrevistas,  fontes  históricas,  entre outros materiais;  Na aplicação à

realidade, os integrantes voltam ao grupo para fim de se chegar a uma solução ao problema, e ver se

esta é aplicável a realidade ou não, e, se possível, aplicá-la.

Por  fim  é  aplicado  um  questionário  para  obtenção  de  dados  quanto  a  aplicação,

desenvolvimento de capacidades, aprendizagem e ao processo de problematização. 

Considerações finais

De acordo com a observação do processo, bem como a análise do  questionário aplicado, pode-

se afirmar que a metodologia foi capaz de desenvolver atividades que ressaltam o vínculo da escola para
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com a comunidade, o desenvolvimento artístico dos alunos, o aprimoramento do domínio da leitura, e que

possibilitam desenvolver  as  capacidades descritas  nas LDB. Além das capacidades  básicas pode-se

observar  durante o processo,  que os alunos desenvolveram seu espírito  crítico, sempre perguntando

sobre os assuntos conversados em sala, durante a entrevista fazendo várias perguntas interessantes

sobre o bairro.

Com a aplicação do questionário foi confirmado as nossas observações onde a metodologia foi

de melhor aceitação pelos alunos quando comparada com o método tradicional de ensino.

Após  a  aplicação  da  metodologia,  e  trabalhadas  tais  atividades,  espera-se  que  sejam

desenvolvido nos alunos mais tolerância para com o próximo e para com o ambiente em que vivem.

Também  se  espera  que  os  alunos  tenham  suas  capacidades  tanto  de  aprendizagem  como  de

problematização aprimoradas, porém não completamente desenvolvidas. 
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AGROECOLOGIA, UM BEM PARA A TERRA: O CASO DE DONA IRACY EM
IRINEÓPOLIS/SC.

DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
C.M. FARIAS22; G.F. OLISKOWSKI23; S.C.L.SARDANHA24;T.H. MIERNITSKI25; J.J. SOUZA26.

Instituto Federal de Santa Catarina Campus Canoinhas (IFSC).

Resumo: O trabalho é um estudo de caso e tem como recorte a propriedade da Dona Iracy, moradora do
assentamento rural do município de Irineópolis/SC. Como metodologia foi adotado o uso de entrevista
semiestruturada com captação de imagens e vídeo, para coletar o material  foram realizadas visitas a
propriedade. As visitas foram realizadas nos dias 23 de março, momento em que foi gravado um vídeo
com o relato da Dona Iracy sobre sua trajetória na produção agroecológica e no MST, e no dia 14 de
maio, onde foi realizada a entrevista. A ideia de fazer a pesquisa surgiu na disciplina de Geografia II do
Curso Técnico Integrado em Alimentos sob orientação do professor Joel José Souza, que solicitou uma
pesquisa sobre produção e benefícios dos produtos agroecológicos. Na visão de Dona Iracy a agricultura
agroecológica tem como principal objetivo visar a qualidade dos produtos vendidos ao consumidor e o
não maus-tratos com a terra, além de produzir alimentos saudáveis. Dona Iracy mostrou seus métodos de
cultivo, com uso de fertilizantes naturais, sementes crioulas, cobertura vegetal para conservação do solo
e o uso de espécies alternativas e mais atrativas para os insetos e pragas não atacarem os cultivos
comerciais. Ela também faz críticas ao modo de exposição e comercialização dos produtos nos comércios
da região, assim não tendo local apropriado para produtos orgânicos. Por fim, ressalta os benefícios dos
produtos  orgânicos  e  agroecológicos  para  saúde  humana,  e  a  possibilidade  de  em projetos  futuros
trabalharmos o desenvolvimento de processamento de alimentos na propriedade.

Palavras-chave: Desenvolvimento; produção; preservação.

Introdução

O trabalho  visa  demostrar  a  importância  e  a  viabilidade  social  e  econômica  do  método  de

produção agroecológico, em propriedades familiares com pequenas áreas para produção, comprovando a

possibilidade de uso da terra sem que a agrida. Agricultura é o que define o solo como um sistema vivo,

que deve ser nutrido, cuidado,  de modo que não restrinja os organismos que são benéficos a terra,

nutrientes e produção de húmus (AQUINO e ASSIS, 2005). A agricultura orgânica garante segurança

alimentar à população, favorecendo benefícios ao solo e à saúde humana, contrapondo os métodos de

22 Aluna Cur. Téc. Integrado em Alimentos - IFSC, Câmpus Canoinhas; chaar070@gmail.com

23 Aluna Cur. Téc. Integrado em Alimentos - IFSC, Câmpus Canoinhas; gabyfritsch20@gmail.com 
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produção convencional.  A cultura orgânica gera um equilíbrio ecológico da produção na propriedade, a

preservação  física,  química  e  biológica  do  solo,  qualidade  da  água,  promovendo  a  autossuficiência

econômica e energética da propriedade rural, antepondo a relação entre produtor e consumidor de forma

ética  respeitando  a  qualidade  de  vida  (SOUZA  e  RESENDE,  2011).  O  objetivo  do  trabalho  foi

compreender os métodos agroecológicos de produção e também os benefícios da agricultura orgânica a

partir do olhar, do relato e da percepção da mulher inserida na agricultura familiar. 

Metodologia 

A primeira etapa foi realizar uma pesquisa bibliográfica sobre agricultura agroecológica e orgânica, depois

feito a pesquisa para localizarmos uma propriedade que adotasse está técnica como forma de produção

na região. Após ser feita a escolha da propriedade que definiu o recorte da pesquisa, a equipe montou

um roteiro de perguntas para aplicar na primeira visita a propriedade. As perguntas foram aplicadas na

forma de entrevista com gravação em vídeo, este material foi inicialmente utilizado para a produção de

um vídeo, que foi editado e apresentado a turma na forma de documentário. Uma segunda visita se fez

necessária,  com objetivo de entendermos melhor as técnicas de produção usadas na propriedade,  e

tiramos dúvidas que ficaram da primeira entrevista, em ambas as visitas o método de entrevista utilizado

foi a entrevista semiestruturada.

Figura 1 - Entrevista.                                                 Figura 2 - Propriedade rural      

  

Fonte: Autoria própria.                                                 Fonte: Autoria própria.

Considerações finais

A escolha da propriedade foi uma indicação do Prof. Geraldo Rodrigues do Curso Técnico em

Agroecologia do Câmpus Canoinhas, que desenvolve um projeto de melhoramento de pastagem para

produção de leite no assentamento rural dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Irineópolis/SC,



30

onde fica localizada a propriedade da Dona Iracy que além de uma liderança nacional do MST ela faz

parte da rede de agricultores que trabalha como guardiã das sementes crioulas. 

O objetivo do trabalho foi alcançado, pois observamos que houve da parte dos envolvidos uma

compreensão geral do assunto, ficou claro no exemplo em questão a viabilidade social e econômica deste

modelo de agricultura, a propriedade em questão hoje vive da comercialização de hortaliças e frutas,

comercializados na feira do município e mercados da região, o que segundo a Dona Iracy tem dado bom

retorno financeiro para família, além da boa qualidade de vida de viver em uma propriedade livre do uso

de agrotóxicos. O modo agroecológico de produção não utiliza nenhum tipo de produto químico para o

controle  de pragas  ou melhoramento  dos produtos  ali  cultivados,  mas sim faz o uso de fertilizantes

naturais,  tais como: talco do pó de basalto,  biofertilizantes, bórax e fósforo (na água), (tais exemplos

utilizados na produção de morangos orgânicos). Além da qualidade de vida na propriedade Dona Iracy

destacou a satisfação de levar ao consumidor uma alimentação de melhor  qualidade,  sem um maior

custo,  pois  apesar  da  produção  ser  orgânica  ela  é  comercializada  sem  distinção  da  produção

convencional na região. Com projeto futuro a equipe pretende fazer uso dos conhecimentos do curso para

desenvolver em parceria com Dona Iracy produtos como geleias e chás, agregando valor à produção.

Referências

AQUINO, Adriana Maria de; ASSIS, Renato Linhares de. Agroecologia: princípios e técnicas para uma
agricultura orgânica sustentável. 1. ed. Brasilia: Embrapa, 2005. 517 p.

SOUZA, Jacimar L.; RESENDE, Patrícia.  Manual de Horticultura Orgânica. 2ª ed. São Paulo: Editora
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AS ROTAS TURÍSTICAS COMO ALTERNATIVA DE RENDA NO ESPAÇO
RURAL DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC

DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
Autores: J. SOUZA27; D. MARTINS28; H. GUIMBISKI29

Instituto Federal de Santa Catarina- Câmpus Canoinhas (IFSC)

Resumo: Este trabalho é o resultado final da pesquisa de PIBIC-EM, da qual foi realizada entre agosto de
2017 e julho de 2018,  sobre os desafios encontrados para promover  o turismo rural  como forma de
geração de renda para o município de Canoinhas/SC e região. O projeto teve como objetivo conhecer os
atores  envolvidos  no  fomento,  das  três  rotas  turísticas  em atividade  hoje  na  região.  A  pesquisa  foi
quantitativa, tendo como proposta um estudo de caso, fazendo uso da aplicação de questionários. Os
resultados  confirmam  o  constante  crescimento  da  atividade,  da  qual  cresce  principalmente  por  se
apresentar como uma fonte de renda extra para as propriedades envolvidas.

Palavras-chave: Rotas turísticas; Turismo Rural; Desenvolvimento.

Introdução

O turismo rural surgiu no Brasil em meados da década de 80, nos estados de Santa Catarina e

Rio Grande do Sul aparecendo então como uma alternativa para os produtores rurais. Atualmente não se

sabe com certeza o número de propriedades e de pessoas trabalhando com o turismo rural  a  nível

estadual e nacional, mas dados do SEBRAE mostram um crescimento de 30% ao ano à nível nacional,

tanto quando se fala do turismo rural sendo a atividade principal de renda da família, como quando sendo

uma atividade secundária para gerar renda extra (GLOBO RURAL, 2010). Em 2008 alguns agricultores

do interior de Canoinhas se reuniram para organizar o que logo receberia o nome de Associação de

Cooperação e Apoio ao Turismo Rural (ACATUR), da qual nasceu com objetivo de representar aqueles

que trabalham com o  turismo  rural  na  região  de  Canoinhas.  A  ACATUR contando  com o  apoio  da

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), pode ao longo de

seus anos de fundação promover viagens e cursos com objetivo de fomentar a criação de um roteiro de

rotas turísticas interligadas na região.

Sendo assim, procuramos entender como se dá o turismo rural em Canoinhas, estudando suas

origens, visitando suas propriedades com o intuito de analisar a visão dos proprietários e posteriormente

de seus turistas e assim comparando os respectivos dados obtidos. Desse modo conseguimos perceber

seu  ponto  de  vista  sobre  o  que  está  sendo  realizado  e  o  que  se  planeja  para  o  futuro,  também
27 Professor Dr. de Geografia do IFSC, Câmpus Canoinhas. - joel.souza@ifsc.edu.br

28 Cur. Téc. Integrado em Alimentos do IFSC, Câmpus Canoinhas - 
daniela.m12@aluno.ifsc.edu.br

29 Cur. Téc. Integrado em Alimentos do IFSC, Câmpus Canoinhas. – 
henguiper@gmail.com

mailto:henguiper@gmail.com
mailto:daniela.m12@aluno.ifsc.edu.br
mailto:joel.souza@ifsc.edu.br
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identificamos  a  possibilidade  do  curso  de  alimentos  do  IFSC  contribuir  com  o  desenvolvimento  da

atividade através de projetos futuros na área de produção e manipulação de alimentos.

Metodologia

A pesquisa fez uso do método quali-quantitativo tendo como recorte um estudo de caso, fazendo

uso da aplicação de questionários e tabulação dos dados obtidos através de entrevistas e visitas técnicas

nas propriedades responsáveis pelas rotas. No início do projeto foi necessário se orientar por meio de

uma pesquisa bibliográfica para obter o conhecimento básico sobre o assunto que seria então trabalhado

e na busca por outros trabalhos que tratassem do turismo na região. Paralelo a etapa de levantamento

bibliográfico  foi  entrevistado  o  presidente  da  ACATUR,  para  compreendermos  o  histórico  de

desenvolvimento  da  mesma.  Ocorreram  quatro  visitas  técnicas  para  realização  de  entrevistas  nas

propriedades. Por fim os dados obtidos foram tabulados para análise e interpretação das informações,

que resultaram neste resumo.

Considerações finais

O turismo rural na região de Canoinhas/SC nos últimos anos vem sendo  fonte de renda extra

para muitas famílias, no caso das rotas pesquisadas são propriedades que viviam apenas da atividade

agrícola,  e  hoje  através  de  investimentos  próprios  em  parceria  com  entidades  como  a  ACATUR  e

EPAGRI, estão explorando economicamente o potencial turístico da região. Foi constatado na pesquisa

que apesar da importância da atividade turística a maioria das propriedades demonstra capacidade de se

manter sem a realização da mesma, sendo as rotas uma fonte secundária de renda servindo mais para

divulgação das propriedades, que fazem uso desta atividade para divulgar a principal fonte de renda das

mesmas. Entre os turistas quase 70% dos entrevistados afirmaram ter conhecido as rotas a partir de

indicações, o que aponta para necessidade de investimentos em divulgação, hoje o turismo se restringe

muito aos próprios moradores da região, sendo 23% dos entrevistados turistas de outras regiões.  O

investimento para iniciar a atividade foi baixo, pois as propriedades de modo geral já possuíam uma infra-

estrutura  básica  para  atender  a  demanda  inicial  do  fluxo  de  turistas,  inclusive  no  período  de  maior

visitação que se compreende nos meses de dezembro a abril. Em média o fluxo mensal de visitação é de

30 turistas.

Os pontos identificados que dificultam o desenvolvimento da atividade, na Rota das Capelas e

Salto D`Água Verde foi  a  falta  de tempo dos proprietários  para se dedicar  ao turismo devido outras

atividades econômicas exercidas na propriedade, na Rota das Araucárias a principal dificuldade apontada

foi a falta de apoio dos órgãos públicos e privados, que poderiam auxiliar com melhorias nas vias de

acesso (pavimentação) e divulgação das rotas turísticas. Um ponto positivo identificado é o fato de todas

as propriedades relataram o desejo de investirem para o desenvolvimento das rotas. Este trabalho foi



33

importante para diagnosticar os principais motivos que dificultam a região a obter avanços significativos

no turismo e compreender a realidade daqueles que buscam aprimorá-lo.

Referências
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O TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E A COMUNIDADE

D3 – Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional inclusivo.
Autores: E. OLIVIEIRA30; S. SOUZA31; R. ECKHARDT32;K. SECCHI33.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSC)

Resumo: Trata-se de um projeto de extensão que atendeu a comunidade Nova Brasília - Palmitos /SC e
foi  usado  como  estratégia  de  ensino.  Tem  a  forma  de  estudo  de  caso  com  pesquisa  documental,
entrevista,  levantamento,  análise  e  propostas  de  solução.  O  objetivo  foi  elaborar  e  entregar  Estudo
Preliminar Preventivo e Memorial Descritivo Preventivo do salão comunitário. O trabalho poderá auxiliar a
comunidade a adequar a edificação as legislações.

Palavras-chave: integrar; edificações; comunidade.

Introdução

Este projeto de extensão foi usado como estratégia de ensino durante a unidade curricular

Projeto Integrador 1 no curso Técnico em Edificações e atendeu a uma demanda da comunidade rural

Nova Brasília – Palmitos/SC. O Salão Comunitário Nova Brasília – Palmitos /SC está com as instalações

em  desacordo  com  diversas  legislações  e  normas  construtivas  e  recebeu  notificações  Corpo  de

Bombeiros Militar – SC.

 Neste trabalho foram aplicadas as habilidades e competências previstas no Catálogo Nacional

de Cursos Técnicos e permitiu aos alunos desenvolver e executar projetos de edificações e pesquisas

tecnológicas na área de edificações (MEC. Catalogo Nacional de Cursos Técnicos, p. 113). A profissão de

Técnico Industrial regido pela Lei nº 5.524/1968 é regulamentada pelo Decreto nº 90.922/1985, também

prevê  a  prestação  de  assistência  técnica  no  estudo  e  desenvolvimento  de  projetos  e  pesquisas

tecnológicas ( Art. 2, inciso II). Durante  o  desenvolvimento  deste  projeto  ocorreu  a  aplicação  de

conhecimentos  tecnológicos  relacionados  a  desenho,  projeto,  instalações  prediais  e  materiais  de

construção. Identificou-se, junto aos alunos, possíveis problemas cuja solução estivesse relacionada

aos  conhecimentos  e  habilidades  já  trabalhadas  no  curso,  após  eleição,  o  Salão  Comunitário  da

Comunidade Nova Brasília– Palmitos/SC foi definido como objeto de estudo do semestre.

 Os alunos pesquisam legislações, nomas e materiais que atendesse as demandas, visitaram

órgão  públicos  e  com base  nestes  conhecimentos  indicaram soluções  que  podem ser  aplicadas.  O

30 Professor EBTT, câmpus São Carlos, infraestrutura, etianne.alves@ifsc.edu.br

31 Técnico em Laboratório, Câmpus São Carlos, simone.santos@aluno.ifsc.edu.br

32 Discente, Câmpus São Carlos, Engenharia Civil, renata.se@aluno.ifsc.edu.br

33 Discente, Câmpus São Carlos, Engenharia Civil, karoline.s3@aluno.ifsc.edu.br
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objetivo  foi  elaborar  e  entregar  Estudo  Preliminar  Preventivo  e  Memorial  Descritivo  Preventivo  da

Edificação.

Metodologia

Trata-se de um trabalho de campo, em forma de estudo de caso, aplicado a um dos municípios

de  abrangência  do  IFSC São  Calos.  Foi  realizado  por  alunos  do  3°  módulo  do  curso  Técnico  em

Edificações na unidade curricular  Projeto integrador  1 no IFSC câmpus São Carlos – SC durante o

segundo semestre de 2017.  Os alunos  realizaram pesquisa  documental,  entrevista a servidores  e a

órgãos  reguladores,  seguido  de  observações  e  análise  de  inconformidades  da  construção  em

comparação com lei e normas vigentes, examinado-se diferenças ou semelhanças que pudessem ser

constatadas. O trabalho foi dividido em fases:

1 fase – Levantamentos e Pesquisa

Iniciou-se com conversa com os representantes da comunidade, seguiu-se com o levantamento

físico e fotográfico da edificação para posterior pesquisa de projetos similares e legislações específicas

(acessibilidade, vigilância sanitária e corpo de bombeiros, código de obras), bem como visita a órgão

reguladores (corpo de bombeiros, vigilância sanitária, prefeitura) e conversa com agentes de vistorias;

2 Fase – Análise e estudo de soluções

Identificação de todas as  inconformidades e riscos presentes na edificação,  identificação de

matérias  e  técnicas  usadas  na  execução,  elaboração  de  propostas  de  soluções  cada  problema

identificado.

3 Fase – Desenhos e Documentação

Escolha  da  melhor  solução  para  cada  problema  identificado  com  base  nas  leis  e  normas

pesquisadas. Elaboração dos desenhos técnicos de cada solução, elaboração de memorial de calculo

preventivo de incêndio.

Figura 01: Levantamento Figura 02: Entrega

Fonte: própria Fonte: própria
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 4 Fase Apresentação e Entrega

Montagem de pasta com documentos gerados e elaboração da apresentação à comunidade,

visita final para apresentação e entrega da pasta de Estudo Preliminar Preventivo e Memorial Descritivo

Preventivo.

Considerações finais

Os alunos conseguiram elaborar e entregar Estudo Preliminar Preventivo e Memorial Descritivo

Preventivo  da  Edificação,  após  terem:  identificado  demandas  diretas  e  indiretas  do  problema

apresentado, levantarem legislação e materiais  e levantarem informações em órgãos públicos.  Desta

forma  conseguiram  apresentar  soluções  fundamentadas  e  elaborar  soluções  em  conformidade  com

legislações e normas vigentes. Este trabalho além de capacitar alunos ao exercício de uma profissão foi

capaz de transferir tecnologia para a comunidade, atendendo a uma demanda real. Destaca-se que se

trata de um Estudo Preliminar, portanto necessita de revisão profissional para ser executado.

Referências
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ESTRUTURA GEODÉSICA EM BAMBU PARA ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
DO CAMPUS CANOINHAS

DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
Autores: R. C. R. SILVA34; G. G. HOFFMANN 35; L. F. BORGES 36.

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC)

Resumo:  Este projeto foi impulsionado pelo desejo da criação de um espaço de convivência para os
alunos do IFSC Câmpus Canoinhas, através de uma construção utilizando o bambu, material alternativo,
sustentável  e  abundante  na  região,  materializado  em  uma  estrutura  geodésica,  simples  e  de  fácil
montagem. Sua concretização proporcionou a compreensão das etapas de projeto e execução de uma
edificação aos alunos do curso técnico em edificações, aliando teoria e prática com a participação dos
docentes, além da divulgar a formação técnica e humana para o mundo do trabalho proporcionada pelo
IFSC,   por  meio  da  apresentação  do  projeto  aos  alunos  do  9º  ano  EBM  Severo  Andrade.  O
comportamento e durabilidade da estrutura construída, servirá como objeto de pesquisa de alunos e
professores no processo de ensino.

Palavras-chave: estrutura geodésica; bambu; sustentabilidade.

Introdução

É preciso refletir sobre os desafios atuais da questão habitacional, apresentando alternativas de

combinação de técnicas tradicionais e modernas no processo construtivo (LENGEN, 2008). O bambu é

utilizado há milênios na arquitetura e é considerado um material resistente e durável. Em Santa Catarina,

de acordo com Bambu SC (2017), podemos encontrar algumas das espécies em abundância. O arquiteto

estadunidense Richard Buckminster Fuller, desenvolveu soluções construtivas com objetivo de melhorar a

vida  das  pessoas  e  popularizou  a  cúpula  geodésica  comercialmente  na  construção  de  edificações

(AEASC.COM, 2014).

A identificação da falta de espaços que possam proporcionar convivência aos alunos do Campus

Canoinhas,  a  necessidade  de  se  pesquisar  e  implementar  materiais  e  alternativas  sustentáveis  na

construção civil, o desejo de proporcionar aos estudantes uma experiência diferenciada aliando a teoria e

a prática  na  construção  por  meio  de  suas  etapas  e  da parceria  com empresas  da  região,  além da

necessidade de divulgar o curso técnico em edificações aos estudantes da comunidade, foram os fatores

que motivaram a proposta deste projeto.

O trabalho buscou atingir os seguintes objetivos: construir uma estrutura geodésica em bambu

para servir de espaço de convivência aos alunos; despertar nos estudantes o interesse pela incorporação

34 Docente,  (Roberta  Costa  Ribeiro  da  Silva  [Campus  Canoinhas/  Construção  Civil  ]),
roberta.ribeiro@ifsc.edu.br

35 Discente (Gustavo Gabriel Hoffmann [Campus Canoinhas / curso técnico em edificações]),
gghoffmann2009@gmail.com  

36 Discente  (Luis  Felipe  Borges  [Campus  Canoinhas  /  curso  técnico  em  edificações]),
luis.f30@aluno.ifsc.edu.br
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de  práticas  sustentáveis  na  construção  civil;  apresentar  o  bambu  e  a  estrutura  geodésica  como

alternativa; agregar conhecimento técnico aos discentes por meio da parceria com uma empresa da área

da construção atuante na região; divulgar o curso técnico em edificações aos alunos do 9º ano da EBM

Severo Andrade.

Metodologia

As atividades do projeto seguiram algumas etapas descritas a seguir:

• Maio/2017 – Elaboração do projeto, utilizando o programa Domerama;

• Junho-Julho/2017 – corte e armazenamento do bambu;

• Agosto/2017 – Secagem do bambu (1 mês);

• Setembro / 2017 – Cozimento das peças de bambu, projeto de paginação de piso, definição do

local para construção;

• Outubro/2017 – Definição da fixação das varas / impermeabilização;

• Novembro/2017 – Oficina para montagem da estrutura. Oficina de maquete com EBM Severo

Andrade.

• Dezembro/2017 – Execução do piso e assentamento da estrutura no local.

       Os principais materiais utilizados no projeto e execução da geodésica foram: varas de bambu, hastes

metálicas, parafusos, tijolos maciços, viga de concreto, blocos de concreto.

Considerações finais

Com este projeto de extensão foi possível construir uma estrutura geodésica para espaço de

convivência.  Os alunos  dos  cursos  de  edificações EMI  e  concomitante,  tiveram oportunidade de se

integrar  e  vivenciar  a  prática  dos  conteúdos teóricos  ministrados  em sala  de  aula.  Não foi  possível

formalizar a parceria com a empresa da região, devido à questões burocráticas que se apresentaram

durante  a  vigência  do  edital.  Os  alunos  da  EBM Severo  Andrade  conheceram o  curso  técnico  em

edificações e as etapas do processo por meio de  oficina ministrada ao final do projeto. Os bolsistas do

projeto  demonstraram  comprometimento  com  o  trabalho,  autonomia  no  cumprimento  das  tarefas  e

estímulo aos colegas de curso na participação e contribuição nas atividades propostas. Atualmente a

estrutura serve como um marco de referência visual  na entrada do campus, onde é possível  ocorrer

atividades diversas. Futuramente, servirá como fonte de pesquisa dentro do curso, visando estudos sobre

seu  desempenho,  durabilidade  e  para  elaboração  de  proposta  de  cobertura  seguindo  os  mesmos

princípios sustentáveis em projetos futuros.
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Figura 01 - Estrutura geodésica finalizada.

  

FONTE: Fotos da coordenadora deste projeto de extensão, 2017.
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TEOR ÓTIMO DE ADITIVO EM PASTAS AUTO-ADENSÁVEIS ATRAVÉS DO CONE DE MARSH
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EVASÃO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DE ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS DO IFSC
CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO

DT 3 - Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional inclusivo
Autores: P. J. SILVA37; K. KARSTEN38.

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo: Esta pesquisa teve como tema de investigação a evasão, permanência e êxito dos estudantes
dos cursos técnicos do Câmpus Jaraguá do Sul - Centro.  O problema que orienta a reflexão procura
elucidar a seguinte questão: Quais os fatores de permanência e de evasão dos estudantes egressos e
evadidos dos cursos técnicos do Câmpus Jaraguá do Sul - Centro? O objetivo do trabalho é, portanto,
identificar e analisar os fatores de permanência e de evasão dos estudantes egressos e evadidos dos
cursos técnicos do Câmpus Jaraguá do Sul - Centro. Os dados foram obtidos a partir de questionários
respondidos por estudantes evadidos e egressos dos cursos técnico.

Palavras-chave: Educação Profissional; Evasão; Permanência; 

Introdução

O IFSC tem como missão “Promover  a  inclusão e formar  cidadãos,  por  meio  da  educação

profissional,  científica  e  tecnológica,  gerando,  difundindo  e  aplicando  conhecimento  e  inovação,

contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural” (INSTITUTO, 2014). Entre os desafios no

cumprimento da missão do IFSC estão o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes. Percebe-se no

Câmpus Jaraguá do Sul-Centro que a evasão é um problema estrutural naturalizado nos espaços de

avaliação  coletiva  e  de  difícil  diagnóstico  e  prevenção.  Dessa  forma,  pode-se  afirmar  que  o  ‘senso

comum’  da  instituição  têm  clareza  desses  problemas  e  desenvolve  diversas  ações  para  auxiliar  na

permanência  dos  estudantes  entre  elas  o  acompanhamento  do  estudante  pela  Coordenadoria

Pedagógica e a oferta de recursos financeiros pela Assistência Estudantil.  Nesse contexto o objetivo

desta pesquisa foi apresentar uma compreensão dos fatores que influenciam nas desistências ou evasão

dos estudantes e os fatores que auxiliam na permanência e êxito dos egressos. O problema que orienta a

reflexão  procura  elucidar  a  seguinte  questão:  Quais  os  fatores  de  permanência  e  de  evasão  dos

estudantes  egressos  e  evadidos  dos  cursos  técnicos  do  Câmpus  Jaraguá  do  Sul  -  Centro?  Assim,

compreende-se  que  a  partir  desses  resultados  podem-se planejar  novas  ações  de  enfrentamento  à

evasão nos cursos técnicos do Câmpus Jaraguá do Sul -  Centro.  Nessa perspectiva considera-se a

pesquisa como princípio educativo que visa compreender a realidade em que estamos inseridos de forma

crítica  para  poder  intervir  nela  de  forma  consciente.  Diante  do  contexto  apresentado este  trabalho

apresenta  dados  qualitativos  da  evasão,  permanência  e  êxito  identificados  a  partir  de  questionários

37 Pedagoga no Câmpus Jaraguá do Sul; Contato: priscila.silva@ifsc.edu.br

38 Aluna  do  curso  Técnico  em  Química  do  Câmpus  Jaraguá  do  Sul;  Contato:
kamilakarsten@gmail.com
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respondidos  por  estudantes  egressos  e  evadidos  dos  cursos  técnicos  do  Câmpus Jaraguá do Sul  -

Centro. 

Metodologia

Esta pesquisa seguiu uma abordagem metodológica qualitativa e coleta de dados ocorreu por

meio  de aplicação  de  questionários.  Os  questionários  foram  aplicados  com  estudantes  egressos  e

evadidos  de  todos  os  cursos  técnicos  do  Câmpus  Jaraguá  do  Sul.  Para  acessar  esses  estudantes

egressos e evadidos realizou-se um levantamento nas atas de conselhos de classe e no sistema de

registro acadêmico ISAAC tomando uma turma de cada curso como referência e acompanhando todo seu

percurso do ingresso a formatura. Os estudantes foram então contatados por meio de mídias sociais e e-

mail.  Esse  contato  encontrou  dificuldades,  pois  ocorreram  mudanças  nos  contatos  disponíveis  e,

especialmente, os estudantes evadidos optaram por não responder. 

O questionário para os egressos foi respondido por 26 estudantes, sendo 5 do curso Técnico em

Produção  e  Design  de  Moda,  8  do  curso  Técnico  em  Malharia,  2  do  curso  Técnico  em  Vestuário

Subsequente, 1 do Técnico Têxtil (Beneficiamento) e 9 do Técnico em Química. O questionário enviado

para estudantes evadidos foi respondido por 8 pessoas, sendo 1 do curso Técnico em Produção e Design

de Moda, 2 do curso Técnico em Malharia, 2 do curso Técnico em Vestuário PROEJA  e 3 do Técnico

Têxtil (Beneficiamento). 

Considerações finais

Na  análise  do  questionário  respondido  pelos  egressos  dos  cursos  técnicos  em  Malharia,

Vestuário e Produção e Design de Moda percebe-se que a principal motivação desses estudantes para

cursar ou finalizar o curso está relacionada ao mundo do trabalho e a vontade de progredir na carreira

profissional seja na empresa em que atua ou para mudar de área de atuação profissional.  Nesses cursos

o fator apontado como importante à permanência  do estudante é predominantemente  o diálogo com

professores e coordenação de curso. Aqui é possível perceber a importância da relação professor-aluno

na permanência  dos  estudantes  podendo  ser  esse  um dos  focos  para  repensar  as  ações contra  a

evasão. 

Nos  questionários  respondidos  pelos  estudantes  egressos  do  curso  Técnico  integrado  em

Química as motivações para conclusão desse curso foram classificada em três categorias: qualidade e

excelência do curso; influência da família; interesse na área de formação. Como fator predominante para

a permanência dos estudantes egressos do curso técnico em Química destaca-se que dos 9 estudantes

respondentes 6 apontaram a Assistência Estudantil. 

Pode-se com esses dados pensar em estratégias pedagógicas para auxiliar os estudantes em

seus primeiros semestres na instituição. Essas estratégias podem fortalecer a relação professor-aluno e
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priorizar a divulgação da Assistência Estudantil. Para planejar esses procedimentos sugere-se realizar um

diálogo próximo dos estudantes ingressantes e dos professores buscando elementos coletivos para a

superação da evasão.

Referências

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA.  Projeto Pedagógico Institucional. 2014. Disponível em:
https://pdi.ifsc.edu.br/

https://pdi.ifsc.edu.br/
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TECNOLOGIA E ENSINO: A CRIAÇÃO DE UM JOGO DIGITAL COMO FERRAMENTA
PEDAGÓGICA NAS AULAS DE PORTUGUÊS

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
D. SEVERO39; ROJAS, M.40; K. CARVALHO41; R. VENTURIN42.

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC)

Resumo:  O delineamento do trabalho aqui apresentado é a descrição de uma pesquisa desenvolvida
para a produção/criação de um jogo digital como interface metodológica para o ensino de Português.
Nossa hipótese de trabalho é que a linguagem tecnológica pode favorecer o ensino de gramática nas
escolas. Para tanto, será produzido um aplicativo que circulará tanto na versão WEB quanto na versão
para  uso  no  celular,  uma  vez  que  vários  especialistas  têm  destacado  a  importância  de  inserir  as
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo de ensino-aprendizagem, já que esses
recursos estão cada vez mais vinculados aos diversos contextos de vida dos jovens. Com isso, espera-se
contribuir para os avanços na área de tecnologia e ensino.

Palavras-chave: TIC; Aplicativo digital; ensino; jogo da ortografia.

Introdução

As tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  (TICs)  estão  presentes  cada  vez  mais  no

ambiente escolar,  embora conforme afirma José Manoel Moran elas “não mudem necessariamente a

relação pedagógica [...] mas, por outro lado, uma mente aberta, interativa, participativa encontrará nas

tecnologias ferramentas maravilhosas para ampliar essa interação” (MORAN, 2000, p. 23). 

A interação entre as tecnologias digitais e os conteúdos escolares pode facilitar o processo de

ensino-aprendizagem (ALVEZ; COUTINHO, 2016, p. 29), principalmente daquelas disciplinas que exigem

concentração na memorização de regras, como é o caso da matéria de Português, nos assuntos mais

difíceis que acabam, muitas vezes, afastando o aluno do material didático tradicional.

Nessa mesma perspectiva, as orientações curriculares tanto para o ensino fundamental, quanto

para  o  ensino  médio  (PCNs,  1998;  1999),  destacam  a  importância  da  tecnologia  na  educação,

possibilitando a integração dos recursos  para atrair  os estudantes na assimilação dos conteúdos de

variadas disciplinas. A escola tem o papel, então, de inserir o uso de ferramentas digitais como objeto de

aprendizagem, uma vez que esses recursos tecnológicos já fazem parte do cotidiano escolar dos jovens.  

Pensando nisso,  nos propusemos,  com a ajuda de graduandos do curso de Sistemas de

Informação, a desenvolver um jogo digital para estudar as novas regras da ortografia, que estão em

39 Professor de Português do IFSC, câmpus Caçador (david.severo@ifsc.edu.br).

40 Professor de Informática do IFSC, câmpus Caçador (marco.rojas@ifsc.edu.br).

41 Graduando de Sistemas de informação do IFSC, câmpus Caçador 
(kevinpininga@hotmail.com).

42    Graduando de Sistemas de informação do IFSC, câmpus Caçador 
(robventurin@gmail.com).
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vigor  desde  2016,  mas  que,  diga-se  de  passagem,  muitos  alunos  ainda  não  se  adaptaram  às

mudanças.

Desse modo, o objetivo principal dessa pesquisa é apresentar de que maneira se deu a produção desse 

aplicativo digital para uso pedagógico na disciplina de Português, o qual pode facilitar a aprendizagem de 

conteúdos tradicionais. 

Metodologia

A pesquisa apresenta características de natureza qualitativa e de procedimento experimental

(LAKATOS, 2014), uma vez que a operacionaliza a produção de software educacional.

Além disso, seguimos a sugestão metodológica proposta por Amante e Morgado (2001), as quais definem

a construção de um Objeto Virtual de Aprendizagem (OVA) a partir de quatro etapas,  sendo elas: (1) a

concepção  do  projeto,  ou  seja,  definição,  delimitação  do  conteúdo  que  será  elaborado;  (2)  o

planejamento,  momento  no  qual  buscam-se  os  aportes  teóricos,  além  de  sua  estruturação;  (3)  a

implementação, com a construção do objeto em si; e, (4) a validação, com a aplicação do OVA em cursos

de extensão, aulas da graduação, entre outros. Na prática, o desenvolvimento do projeto ocorreu em três

etapas.  Primeiro sucedeu a criação do programa  em  si,  utilizando um software livre;  em  seguida,  foi

preciso  alimentar  o  programa  com  um  banco  de  dados,  contendo  a  relação  de  palavras  com  suas

respectivas regras gramaticais para que o jogo funcionasse da maneira planejada. E, na última etapa, foi

preciso cuidar do designer gráfico, ou seja, da parte estética e visual do jogo. 

Agora o aplicativo ainda está na fase de testes, antes de ir definitivamente para a rede, mas tem

a seguinte configuração, conforme se pode observar abaixo:

Figuras 1 e 2 – Apresentam a tela inicial e a opção de escolha do nível, respectivamente.

Fonte: elaboradas pela equipe do projeto.

Basicamente o jogo funciona assim: é feito o login pelo usuário, que escolhe o nível que deseja

jogar. Logo a seguir,  aparece um par de palavras (MICRO-REGIÃO ou MICRORREGIÃO),  na qual  o
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indivíduo precisa clicar na opção “certa” ou “errada”.  Dependendo da resposta que a pessoa escolha,

aparecerá uma das seguintes telas:

Figuras 3 e 4 – É a tela que aparecerá após o usuário responder a pergunta.

Fonte: elaboradas pela equipe do projeto.

O interessante desse aplicativo é que o usuário terá imediatamente o feedback da resposta que 

ele deu para a opção, o que torna exitosa a participação, constituindo, assim, uma aprendizagem 

significativa através do jogo digital (ALMEIDA; FREITAS, 2015).

Considerações finais

Procuramos brevemente apresentar neste trabalho a produção de um jogo digital para auxiliar na

assimilação  de  conteúdo  escolar,  a  saber,  as  regras  da  nova  ortografia.  Os  recursos  tecnológicos

disponíveis em nossa sociedade podem e devem ser usados como objeto de aprendizagem, por isso

consideramos importante inserir tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem.

O projeto alinha o tripé ensino, pesquisa e extensão e só foi possível ser executado porque está

intimamente articulado com as atividades no âmbito dos cursos do câmpus, uma vez que os bolsistas que

foram selecionados estudam Sistemas de Informação e precisaram colocar em prática o conhecimento

adquirido  nas  disciplinas  já  estudadas na  grade  curricular.  Ou seja,  eles  tiveram a  oportunidade  de

colocar em prática, ao programar o jogo, toda teoria estudada na formação acadêmica.

O jogo da ortografia está agora em fase de testes antes de sua validação, com a aplicação do

OVA, conforme sugerem Amante e Morgado (2001) sobre o desenvolvimento de aplicativos digitais.
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO ROBÓTICO PARA A AUTOMAÇÃO DOS
PROCESSOS DE CULTIVO DO ALFACE DENTRO DE ESTUFAS HIDROPÔNICAS

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores: H. OLENKA43; G. PIAIA44; S. BALATKA45; T. SILVA46; N. CORREA47; T. MEIRA48; L. M. F.

SILVEIRA49

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo:  Visando uma pequena contribuição ao aumento de produtividade agrícola, necessária para a
futura população mundial,  o presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo
robótico,  que funciona  baseado  no conceito  de  “segue-faixa”,  para  o  trabalho  dentro  de uma estufa
hidropônica. O protótipo atuará identificando os pés de alface e, com uma garra, realizando seu plantio e
sua colheita.  Com a utilização do protótipo,  as atividades básicas da estufa  serão realizadas sem a
necessidade  de  intervenção  humana,  além  da  possibilidade  do  protótipo,  a  partir  da  utilização  de
sensores, realizar a análise das plantas, verificando as carências da produção. O desenvolvimento do
protótipo robótico foi dividido em 3 fases: desenvolvimento do protótipo “segue-faixa”, elaboração da garra
e desenvolvimento do sistema identificador. O presente trabalho visa como resultado a automatização
dos processos básicos realizados em estufas hidropônicas. 

Palavras-chave: automação agrícola, robótica, estufa hidropônica.

Introdução

Segundo dados da Organização das Nações Unidas, em seu relatório  intitulado: “Perspectivas

da População Mundial: Revisão de 2012”, a população mundial, chegará no ano de 2050 na marca de 9,6

bilhões de pessoas. Com esse crescimento populacional,  é fato que a produção de alimentos terá de

aumentar. Contudo, os recursos da Terra são limitados: as terras agricultáveis, a água e os nutrientes são

recursos finitos.
43  Aluno do Curso Técnico Integrado em Informática do IFSC Caçador - higor.c@aluno.ifsc.edu.br

44 Aluno do Curso Técnico Integrado em Informática do IFSC Caçador - gerson.lp@aluno.ifsc.edu.br

45 Aluno do Curso Técnico Integrado em Informática do IFSC Caçador - 
sabrina.balatka@aluno.ifsc.edu.br

46 Aluno do Curso Técnico Integrado em Informática do IFSC Caçador - tiago.f2000@aluno.ifsc.edu.br

47 Aluno do Curso Técnico Integrado em Informática do IFSC Caçador - natan.mmc@aluno.ifsc.edu.brl
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Uma das alternativas para realizar esse aumento de produtividade é a utilização de robôs nas

atividades agrícolas.  O emprego de autômatos  permite uma produção independente,  também com a

utilização de sensores avançados, que permitem a verificação profunda do solo e do plantio.

Esse trabalho surge como uma alternativa para a utilização da robótica na agricultura. Com o

desenvolvimento  de  um  protótipo  utilizando  Arduino  Uno,  as  atividades  repetitivas  realizadas

normalmente por humanos, como o plantio e colheita, seriam realizados por robôs. Além disso, com o uso

de sensores, um maior controle da planta e das variáveis que cercam o seu plantio poderia ser realizado

aumentando, assim, a produtividade e a qualidade do produto final. 

Metodologia

As etapas deste trabalho de pesquisa compreendem: a obtenção do conhecimento técnico a

respeito do arduino uno, robótica, utilização de sensores e do cultivo do alface nas estufas hidropônicas,

está realizada através de livros, revistas, vídeos e sites da internet.

 O desenvolvimento do protótipo robótico: a partir da concepção de robô segue linha, cujo

conceito irá ser aplicado no interior dos canos das bancadas da estufa hidropônica; após o sucesso em

aplicar o autômato na circulação do interior da estufa, uma garra será introduzida no protótipo, a qual irá

servir  para manipular os pés de alface(plantar/colher);  a última parte da fase de desenvolvimento do

protótipo é a elaboração do sistema de identificação dos pés de alface, bem como a codificação da garra

robótica, tornando assim, as atividades básicas de colheita e plantio automáticas.  O desenvolvimento

será realizado a partir de um kit básica de robótica(robô segue faixa), acrescido de materiais de reuso,

como por exemplo: o motor de videocassete/impressora, utilizado na confecção da garra robótica.

Considerações finais

Até  o  presente  momento,  a  segunda  fase  do  desenvolvimento  está  sendo  realizada  o

desenvolvimento  do  protótipo  segue linha  já  foi  realizadas,  ajudando  na aquisição  do  conhecimento

necessário para a aplicação da robótica no projeto; a última fase de desenvolvimento deve ser finalizada

até o mês de outubro de 2018. A realização deste projeto forneceu aos idealizadores muito conhecimento

técnico na área, principalmente na utilização e codificação do microcontrolador arduino uno.

Em um segundo momento de desenvolvimento, o foco seria, a introdução de sensores, sendo

utilizados na identificação das carências/patologias do plantio. Após essa realização, o protótipo seria

testado em estufas de tamanho real, analisando assim, a sua viabilidade.
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DIVERSIDADE GENÉTICA DE FUNGOS ENDOFÍTICOS DE GOIABA SERRANA (Acca
sellowiana)

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro 
A. C. B. MATOS50, A. M. P. RECHE², M. R. D. STROSCHEIN³; S. PRIMIERI⁴

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFSC)

Resumo: Fungos endofíticos (FE) ou endófitos são microrganismos que residem dentro das plantas sem
causar nenhum impacto negativo no hospedeiro. Conhecer a diversidade de microrganismos endofíticos é
um fator fundamental para as perspectivas de uso na agricultura e indústria, no entanto, não há trabalhos
na literatura sobre a diversidade de FE que habitam os tecidos de Goiaba-serrana (Acca sellowiana).
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar a diversidade genética de fungos endofíticos isolados
de A. sellowiana com uso de ferramentos de biologia molecular. Os FE foram isolados e agrupados em
experimento anterior. Um representante de cada morfotipo de FE foi selecionado para que seu DNA fosse
extraído.  Logo  após,  a  região  ITS  do  DNA  foi  amplificada  por  PCR e  os  produtos  de  PCR  foram
sequenciados,  comparados  através  do  software  BLAST  para  obter  as  sequências  semelhantes  e
agrupados em árvore filogenética  através do  software  MEGA 5.0.  Dos 18  isolados  de  A.  sellowiana
identificados, 16,67% foram similares ao Epicoccum nigrum, 16,67% similares ao Colletotrichum acutatum
e os outros 66,6% divididos em 10 outros grupos.  Assim concluímos que a planta da goiaba serrana
possui grande diversidade de microrganismos que habitam os tecidos de suas folhas e ramos. 

Palavras-chave: Diversidade, endófitos, filogenia.

Introdução

Fungos endofíticos (FE) ou endófitos são microrganismos que residem dentro dos tecidos sadios

de plantas sem causar nenhum impacto negativo no hospedeiro (PETRINI, 1989).

Os endófitos estão associados às raízes, caules, folhas, flores e frutos de plantas e diferenciam-

se  dos  microrganismos  fitopatogênicos  por  não  apresentarem  sintomas  prejudiciais  às  plantas,  não

causando doença. (AZEVEDO & ESPOSITO, 2010). 

Conhecer  a  diversidade  de  microrganismos  endofíticos  é  um  fator  fundamental  para  as

perspectivas de uso na agricultura e indústria.

A  goiabeira-serrana  (Acca  sellowiana Berg,  Myrtaceae),  também  conhecida  como  feijoa  ou

goiabeira-do-mato,  é  uma  frutífera  nativa  de  alto  potencial  econômico  da  América  do  Sul,  mais

precisamente  do  planalto  meridional  brasileiro  (DUCROQUET  et  al.,  2000).  Além  de  seu  potencial

econômico, os frutos e folhas dessa planta sofrem com diversas doenças, que podem ser controladas por
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² Aluno curso técnico em Biotecnologia, e-mail: anareche0902@gmail.com
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fungos endofíticos. No entanto, o primeiro passo é identificar os FE que ocorrem nos tecidos da planta e,

até o momento, nenhum trabalho de caracterização de diversidade de FE foi relatado na literatura.

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade genética de fungos endofíticos

isolados de plantas de Acca sellowiana.

Metodologia

A seleção e agrupamento dos isolados de FE foi realizado em trabalho anterior (MATOS, 2017)

e os FE selecionados foram cultivados em caldo de batata dextrose, até crescimento micelial, quando o

DNA foi extraído de acordo com o protocolo (OLIVEIRA et al, 2007).  A análise da reação em cadeia

(PCR)  foi  então  realizada  para  amplificar  a  região  ITS1-5,8S-ITS2  com  os  primers  ITS1  (5’-

TCCGATGGTGAACCTGCGG-3’) e ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) (WHITE et al. 1990).  As

condições de reação foram as seguintes:95°C por 3 min seguidos por 30 ciclos de desnaturação à 94° C

for 1 min, anelamento a 55°C for 1 min e extensão a 72° C por 1 min; seguido por extensão final a 72°C

por 10 min. Os produtos de PCR foram separados por  eletroforese em gel  de agarose,  corado com

GelRed e observados em luz UV. Para purificação,  os produtos de PCR foram purificados com o kit

AccuPrep  Gel  Purification  kit  (Bioneer),  e  enviados  para  sequenciamento  no  laboratório  Ludwig

Biotecnologia.

As  sequências  foram  comparadas no  NCBI  GenBank  e  similaridades  foram  determinadas

usando  o  algoritmo  BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). A  análise  filogenética  foi  conduzida

usando o programa MEGA versão 5.0.

Resultados 

A árvore filogenética permitiu o agrupamento dos FE com espécies semelhantes descritas na

literatura (Fig. 1). Dos 18 isolados de  A. sellowiana,  16,67% ficaram próximos ao  Epicoccum nigrum,

16,67% ficaram próximos ao Colletotrichum acutatum e os outros 66,6% divididos em 10 outros grupos.
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Figura  1:  Árvore  filogenética  de  fungos  endofíticos  isolados  de  A.  sellowiana,  comparados  com
sequências semelhantes obtidas no banco de dados NCBI

Considerações finais

Os FE isolados de A. sellowiana possuem grande diversidade genética e foram agrupados em

12 diferentes espécies. Esta diversidade pode apresentar potencial  de aplicação em diversas áreas e

novos estudos deverão ser realizados para essa determinação.
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SISTEMA DE AUTOMAÇÃO APLICADO À UM GASEIFICADOR DE
BIOMASSA

DT4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores:51; L. S. S. MONDO¹; D. R. SANTOS¹; V. B. REIS¹; M. F. PEREIRA²

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo: O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de controle para um gaseificador
de biomassa de configuração contracorrente. O gaseificador constitui-se de um reator de pirólise para
produção de gases  combustíveis  que podem alimentar  uma micro  planta  de  geração  de energia.  O
objetivo  do  sistema se  pauta  em monitorar  e  controlar  as  entradas  de  biomassa  e  de  ar  no  reator
conforme  parâmetros  pré-estabelecidos  e  também  o  monitoramento  das  temperaturas  em diferentes
pontos do reator. São utilizados sensores para medição das temperaturas e pressões e motores para
alimentação  de  biomassa  e  de  ar.  Sensores  e  motores  são  monitorados  e  controlados  por  um
microcontrolador Arduino Mega 5260.

Palavras-chave: gaseificador; controle; arduino.

Introdução

A região serrana de Santa Catarina apresenta grande oferta de biomassa, sendo a indústria

madeireira expressiva na cidade de Lages. Assim os gaseificadores de biomassa vêm como alternativa

de geração de energia utilizando-se deste recurso abundante da região.

A  implementação  do  gaseificador  mostra-se  relevante  para  o  desenvolvimento  tecnológico

regional e complementar à formação dos alunos do IFSC, Campus Lages, nas áreas de automação e

termodinâmica, como também, a busca de alternativas energéticas perante os combustíveis fósseis.

Objetiva-se  com  este  trabalho  desenvolver  o  subsistema  de  controle  e  automação  de  um

gaseificador contracorrente na Serra Catarinense.

Metodologia

Um panorama geral de seu funcionamento é a entrada da biomassa pela parte de cima e ar por

baixo, o qual alimenta uma chama na base, como segue na figura 1.
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Figura 1 – Gaseificador Contracorrente

Fonte: Caio Glauco Sánchez (2010, TECNOLIGIA DA GASEIFICAÇÃO DE BIOMASSA).

Dadas as prerrogativas  escolhemos o termopar  do tipo k,  com a haste de cerâmica,  que é

sensível a temperaturas de 316ºC até 1262ºC.

A biomassa é introduzida através de uma válvula dosadora acionada por um motor de passo, e o

fluxo de ar é injetado por um ventilador acionado por um inversor de frequência CFW100 da WEG. O

monitoramento do fluxo de ar gerado pelo ventilador fica a cargo de um transdutor de pressão e uma

placa de orifício presentes na parte anterior da entrada de ar.

O  microcontrolador  escolhido  para  o  controle  foi  o  Arduino  Mega  5260,  pois  apresenta

capacidades de processamento adequadas para a aplicação e número de inputs e outputs (I/O’s) acima

do necessário, contemplando também baixo custo perante equipamentos mais robustos, como o MyRio

da National Instruments.

Foi  desenvolvida  uma  interface  homem  máquina  (IHM)  em  um  display  LCD  16x2,  que  é

responsável em entregar os parâmetros funcionais do equipamento ao operador, contendo dois botões

(um SELECT e um PAGE), permitindo a alteração de alguns desses parâmetros, como: fluxo de ar e

biomassa. O projeto prevê o monitoramento do funcionamento em um sistema supervisório e um data

logger, os quais serão implementados futuramente.
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Considerações finais

O sistema de controle  foi  aplicado e testado em bancada de simulações,  apresentando  um

correto funcionamento. O microcontrolador utilizado foi o Arduino Mega que se limita a 14 I/O’s digitais e 6

I/O’s  analógicos, dispondo de conexões com dispositivos I2c, SPI e serial. Os motores de acionamento

do ventilador e do motor de passo são controlados por dois inversores de frequência, modelo CFW100,

os quais  não apresentam entradas analógicas nativas.  Por este motivo,  foi  utilizado o  multispeed do

inversor  para  alterar  entre  nove  velocidades  pré-estabelecidas  via  software.  A  IHM funcionou  como

esperado, apresentando de forma clara as informações colhidas através das simulações, e com razoável

fluidez nas transições de menus. Um controle PID (proporcional integral derivativo) é um objetivo futuro,

este controle será responsável por se autorregular após um dos parâmetros funcionais serem alterados a

fim de manter as medidas proporcionais dos insumos necessários. 
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ANÁLISE QUANTITATIVA DE POTÁSSIO EM DIFERENTES VARIEDADES DE ABACATE DA
ESPÉCIE PERSEA AMERICANA MILLER

DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC) – CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL - CENTRO 

Resumo: O fruto do abacateiro é bastante consumido em quase todas as regiões tropicais e subtropicais,
devido à sua alta  produtividade e valor  nutricional.  Um dos elementos  que contribui  para esse valor
nutricional  é  o  potássio,  sendo  este  o  terceiro  mineral  mais  abundante  no  corpo  humano,
desempenhando atividades essenciais nos nervos, ossos, músculos e funções renais. Segundo a tabela
TACO (Tabela  Brasileira  de  Composição  de  Alimentos)  o  abacate  é  o  segundo  fruto  mais  rico  em
potássio,  devido  aos teores significativos  encontrados  em sua polpa (mesocarpo e endocarpo).  Tais
informações, no entanto, são apresentadas de maneira genérica, não considerando individualmente as
diversas variedades de abacates. Deste modo, a presente pesquisa propôs um método para analisar
quantitativamente o potássio em quatro variedades de abacate (Avocado, Fortuna, Fuerte e Geada). Para
realização das análises, as amostras foram previamente submetidas a um processo de digestão química
com uma solução de HNO3 33,3% (v/v) submetido ao aquecimento por cerca de 30 minutos, seguida da
adição de 5 mL de H2O2. Para verificação do desempenho do método de digestão proposto, digestões em
vasos fechados assistida por radiação micro-ondas foram realizadas. As quantificações foram efetuadas
com o emprego de um fotômetro de chama, revelando disparidade nas quantidades de potássio nas
variedades dos abacates, sendo que variedade Avocado (576,66 ± 85,12 mg) exibiu valores cerca de 6
vezes superior  à variedade  Fuerte (109,57 ± 10,51 mg), sugerindo que, dependendo da variedade, o
abacate possa ser o fruto mais rico em potássio.

Palavras-chave: Abacate; Potássio; Fotômetro de Chama.

Introdução

Segundo  o  Instituto  de  Tecnologia  de  Alimentos  (ITAL,  1991)  o  abacate  é  uma  fruta

comumente  consumida  no  Brasil  e  afamado  pela  quantidade  de gorduras  e  nutrientes  benéficos.  O

consumo de abacate tem aumentado e, por este motivo, a realização de uma pesquisa que vise enfatizar

os benefícios do fruto se faz necessária no âmbito científico. 

Pelo fato de o abacateiro ser uma planta abundante em regiões tropicais e subtropicais (ITAL,

1991), como o Brasil, o acesso ao seu fruto torna-se viável, propiciando seu estudo. Devido a escassas

informações acerca da quantidade de potássio disponível no fruto, indagou-se se o abacate é realmente

521-7  Alunos do curso técnico em química integrado ao ensino médio. *E-mail:  
gabrielli.bilck@hotmail.com
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rico em potássio e a quantidade deste mineral na fruta pode ser uma opção alternativa para a substituição

de outras frutas.

A partir desta questão, objetivou-se quantificar potássio existente em 4 variedades de abacate

da espécie Persea Americana Miller mais comuns em Jaraguá do Sul (SC), a saber: Avocado, Fortuna,

Fuerte e Geada, e então comparar os valores obtidos com dados de outras frutas presentes na Tabela

Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), sendo estas também ricas em potássio e comuns para

venda na cidade.

Metodologia

Para a realização da metodologia,  foram utilizados 12 abacates (3 de cada variedade)  para

melhor representatividade. Pesou-se os frutos inteiros, sem o caroço e sem a casca, respectivamente,

uma vez que as partes de interesse à  pesquisa  são o mesocarpo  e o endocarpo,  tais  quais  foram

homogeneizados por um pistilo e almofariz após sua pesagem. Em seguida, foram pesados 5 g da polpa

de cada variedade de abacate e inseridos em béqueres de 50 mL.

Posteriormente, 15 mL de uma solução de HNO3 33,33% (v/v) foram adicionados às amostras,

em seguida a mistura foi transportada a uma chapa de aquecimento com agitador magnético, objetivando

digerir as amostras com maior velocidade e efetividade. No decorrer do aquecimento das amostras em

meio ácido, utilizou-se de termômetros, uma vez que o ponto de ebulição do HNO3 é de 88,9 ºC, e o

superaquecimento deve ser evitado, o qual poderia ocasionar eventuais perdas de amostra o que remete

a perdas do analito.  Dada esta  observação,  a  chapa de aquecimento  foi  desligada (juntamente  dos

agitadores magnéticos) quando a temperatura média das amostras encontrava-se em aproximadamente

em 80 ºC. 

As  amostras  resfriaram-se  naturalmente  até  atingir  a  temperatura  ambiente,  requerendo

geralmente cerca de 20 minutos, havendo, após este intervalo de tempo, a adição de 5 mL de H2O2 30%

(v/v)  às mesmas,  em seguida as misturas foram avolumadas para 50 mL em tubos  cônicos do tipo

Falcon. 

Visando a  retenção  de partículas  não completamente  digeridas,  que podem comprometer  o

desempenho do sistema de introdução de amostra (nebulizador) do fotômetro de chama, foi requerido a

filtração das amostras previamente a quantificação. Para esta etapa, utilizou-se três filtros de diferentes

porosidades (filtro comum, filtro qualitativo e duas vezes o filtro quantitativo) obtendo, assim, soluções

límpidas. Em seguida, as amostras foram levadas para o fotômetro de chama (ANALYSER 910MS) para

a quantificação de potássio. 

Considerações finais
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A partir  dos resultados  obtidos  com a quantificação  das  amostras  de abacate,  foi  notória  a

diferença  nos  teores  de  potássio  entre  as  variedades  de  abacate  analisadas.  Observou-se  que  a

variedade Avocado apresentou a maior concentração de potássio na polpa (576,66 ± 85,12 mg/100 g do

fruto), revelando valor significativamente distinto à variedade  Fuerte,  que apresentou o menor teor de

potássio  (109,57  ±  10,51  mg/100  g  do  fruto).  A  demais  variedades  (Fortuna  e  Geada),  obtiveram

resultados semelhantes entre si (186,37 ±16,85 e 216,21±19,49 mg /100 g do fruto respectivamente). 

Comparou-se os valores de potássio obtidos com os disponibilizados pela Tabela Brasileira de

Composição de Alimentos (TACO) acerca de outras frutas também comuns em Jaraguá do Sul – SC.

Além da maioria das variedades de abacate excederem as quantidades de potássio, em comparação a

outras frutas, destaca-se a variedade Avocado que supera até mesmo a banana Nanica, a qual é a fruta

com maior teor de potássio.
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VALORIZAÇÃO DO PEDESTRE COM PROJETO SUSTENTÁVEL DE
PASSEIOS PÚBLICOS 

DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
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Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo:  Assegurar a mobilidade para ir e vir é um direito da população e uma condição básica de
qualquer sociedade civilizada. Neste sentido, estudos indicam que os problemas de mobilidade urbana
poderiam ser amenizados com melhorias nos sistemas públicos de calçadas incentivando os usuários a
buscarem este meio para acesso aos seus locais de trabalho, estudo, lazer, entre outros. A urbanização
das vias públicas devem ser concebida e executada de forma a garantir a acessibilidade para todas as
pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Entretanto, o descaso com
a construção e manutenção dos passeios públicos provoca insegurança aos pedestres e aos ciclistas
que, frequentemente, precisam conviver com desníveis, buracos, má sinalização, obstrução por materiais
ou equipamentos  indevidos e muitas vezes ausência de local  por  onde trafegar.  Apesar  de o poder
público exigir o projeto arquitetônico do passeio público na fase da solicitação do alvará de construção, na
maioria das vezes, os proprietários dos imóveis não contratam o desenvolvimento de projeto executivo
detalhado de suas calçadas e, tampouco, primam pela boa execução desta etapa da obra. O objetivo
desta  pesquisa  é  desenvolver  projeto  arquitetônico  e  memorial  descritivo  para  passeios  públicos  de
diferentes dimensões, considerando o contexto urbano do município de Florianópolis. A pesquisa será
desenvolvida pelos alunos bolsista com apoio de profissionais das áreas de engenharia e arquitetura. 

Palavras-chave: mobilidade urbana; passeios públicos; sustentabilidade.

Introdução

Atualmente, os estudos apontam que as principais patologias encontradas nos passeios públicos

referem-se  à:  buracos,  degraus,  desníveis,  emendas,  rampas  mal  projetadas,  pedras  soltas,  piso

escorregadio,  raízes  expostas  de  árvores  inadequadas,  veículos  em cima  do  passeio,  entulho,  lixo,

vendedores ambulantes, equipamentos urbanos mal localizados. Os principais benefícios das calçadas

inteligentes  são  primeiramente  democratizar  a  mobilidade  não  veicular,  permitindo  que  todos

independentes  de  idade  ou  de  ser  uma  pessoa  com deficiência,  possam  ampliar  sua  condição  de

mobilidade. Outro ponto importante das calçadas inteligentes é tornar agradável o passeio público com

um pavimento devidamente adequado ao terreno simplesmente pela agradável sensação provocada pela

presença da área verde. O tripé ensino x pesquisa x extensão é articulado no ensino por meio da unidade

curricular de Sistemas de Transportes do Curso de Engenharia Civil onde é tratado da problemática de

mobilidade urbana.  A pesquisa  é  feita  por  meio  de  investigação do levantamento  dos  dados com a

população envolvida,  das condições  atuais  das vias de deslocamentos  e dos agentes  envolvidos na
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concepção do planejamento de transportes. A extensão é feita com a divulgação para a população e

órgãos públicos dos projetos sustentáveis de passeios públicos desenvolvidos. Busca-se desenvolver um

projeto  arquitetônico  conceitual  da  seção  tipo  para  construção  de  calçadas  inteligentes.  Serão

desenvolvidos projetos para calçadas públicas com 1,5 metros e 2,5 metros de larguras. 

Metodologia

Será utilizada uma metodologia científica para concepção do projeto arquitetônico conceito das

calçadas inteligentes. Assim desta forma as principais etapas, em ordem cronológica, serão: inspeção in

loco  para  verificação do estado  atual  dos  passeios  públicos  em regiões  da  cidade de Florianópolis;

consulta à bibliografias especializadas onde serão elencadas as premissas de concepção e os principais

problemas  existentes  nos  deslocamento  a  pé  e  de  bicicletas  nos  passeios  públicos;  consulta  a

normatização  brasileira  referente  a  passeios  públicos,  mobilidade  urbana  e  acessibilidade  social;

hierarquização e definição da origem dos problemas: projeto, execução, uso ou manutenção; com bases

em conceitos de engenharia e arquitetura, desenvolver um projeto arquitetônico para calçadas de 1,5

metros  e  2,5  metros  de  largura  (todos  os  projetos  arquitetônicos  seguirão  as  normas  brasileiras  de

desenhos, exemplo, cotas, cortes, detalhes, escala, etc….); desenvolver o memorial descritivo do projeto

executivo de calçadas inteligentes;

Considerações finais

Com a conclusão dessa pesquisa pretende-se disponibilizar a sociedade um material de fácil

entendimento  aos leigos  para que os mesmos possam readequar  as  calçadas das suas  residências

buscando minimizar a dificuldades de mobilidade de pedestres,  cadeirantes e ciclistas na Cidade de

Florianópolis.  Além disso, podem-se levar os resultados desse projeto para outras cidades buscando

fazer também a harmonização das calçadas com foco na valorização do pedestre. 
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OFICINA DE TEATRO E PROJETO PALCOLLET IFSC – XANXERÊ

DT 1 - Formas de comunicar, discursos, movimentos culturais e mediação educacional
Autores: A. GUERIOS55; A. BOSSINI56; C. MORESCO57.

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo:  O projeto Oficina de Teatro - IFSC Xanxerê, edital 2017_PROEX 12 - APROEX 02, buscou
promover uma relação de proximidade entre o teatro e a comunidade interna e externa do Câmpus, e
fortalecer a formação de público e a sua criticidade em relação a atual conjuntura política. Com duração
de dois meses,  desenvolveu atividades como leituras dramáticas, técnicas teatrais de expressão corporal
e de palco,  e a escrita  coletiva  e montagem da peça Do nascimento  ao busão (2017).  A partir  dos
encontros da oficina, criou-se o projeto Palcollet, com atividades iniciadas em 2018/1, como a recepção
aos estudantes com a apresentação no palco de pallet, construído ao ar livre,  através de doações e
recurso do edital. Com a continuidade dos encontros e dos estudos acerca do Teatro Brasileiro, em 2018,
optou-se pela montagem da peça nordestina As Velhas (1975). Nela, a dramaturga Lourdes Ramalho,
aborda a indústria das secas, as frentes de trabalho e a denúncia de roubos de mantimentos, destinados
gratuitamentes  aos  flagelados,  entretanto,   vendido  aos  vulneráveis.  Além disso,  Ramalho  aborda  a
opressão sofrida pela mulher na sociedade patriarcal.

Palavras-chave: teatro; leitura dramática; transformação sócio-cultural.

Introdução

O projeto Oficina de Teatro - IFSC Xanxerê surgiu com a proposta de utilizar a arte teatral como

meio de indagação e transformação social,  baseando-se nos estudos a respeito do Teatro Épico, de

Bertolt Brecht (1898-1956), dramaturgo alemão.  Segundo Rosenfeld (2008, p. 148), “o teatro épico não

combate as emoções. Examina-as e não se satisfaz com sua mera produção. O que pretende é elevar a

emoção ao raciocínio”. Ou seja, conteúdo e forma teatral levam o expectador a observar, dialogar sobre a

realidade  com  uma   perspectiva  crítica  e  o  mais  importante,  colocar-se  como  transformador  dessa

realidade. Deste modo, os trabalhos desenvolvidos pelo grupo, apresentam como característica marcante

os traços do teatro épico de Brecht, já que esforça-se para que seu público seja ativo no processo que

não acontece somente no palco, mas também nos ensaios e nas ricas discussões em rodas de conversas

após as apresentações. 

55Docente, Língua Inglesa. aline.guerios@ifsc.edu.br

56Discente, Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio. aliciabossini2@gmail.com

57Discente, Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio. carolinamoresco1532@gmail.com 
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É notório a relação entre ensino, pesquisa e extensão no projeto como um todo. A pesquisa

acontece na medida em que todos os envolvidos pesquisam teatro, no que diz respeito à modernização

do conteúdo e da forma de fazer teatro brasileiro. O ensino está presente e é construído coletivamente e

de modo multidisciplinar, já que dialoga com diversas unidades curriculares. Ademais, os integrantes do

grupo  atuam  como  disseminadores,  mentores  e  protagonistas  e  buscam  fortalecer  essa  tríade

indissociável.

O objetivo  do  projeto  é  a  formação de público,  com constante  reflexão  em relação a  atual

conjuntura política, para uma transformação, já que, assim como os PPCs dos cursos técnicos integrados

ao ensino médio e a resolução do CONSUP 61-2016, desenvolver o poder de criticidade dos discentes e

do  público  é  de  fundamental  importância  para  a  formação  integral  cidadã  e  também,  a  formação

constante e a troca de experiência entre comunidade interna e externa do IFSC.

Metodologia

O grupo  desenvolve  atividades  teatrais,  abrangendo  pesquisas  sobre  a  História  do  Teatro,

leituras  dramáticas  e  diversas  técnicas  teatrais.  As  atividades  propostas  visam  promover  o

desenvolvimento  da  expressão  corporal  do  indivíduo,  bem como,  a  criatividade  e,  principalmente,  a

criticidade, fortalecendo a interação entre os membros do grupo e a comunidade interna e externa do

IFSC.

Considerações finais

Acreditamos que o objetivos do projeto foi alcançado, pois resultou tanto em uma montagem

final, para a comunidade interna e externa do câmpus, quanto em encontros com diversas reflexões e

discussões acerca de temas bastante relevantes para a formação cidadã dos jovens extensionistas. O

projeto articula a tríade indissociável  do IFSC: ensino,  pesquisa e extensão,  já  que consiste em um

projeto multidisciplinar, tendo como exemplo, a montagem de As Velhas (figura 1), onde conteúdos das

unidades curriculares Geografia, História, Sociologia e Artes, dialogam com a forma, o tema e o momento

histórico da peça. O projeto dá a possibilidade aos estudantes e comunidade externa tornarem-se mais

críticos e atores protagonistas  no palco  dos acontecimentos  sociais  e na escrita  de nossa  História.

Futuramente, o grupo participará no Palco Giratório do SESC-SC e apresentará As Velhas para grupos

em vulnerabilidade social, como o acampamento Marcelino Chiarello e o Lar dos Idosos, em Xanxerê -

SC. 
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CAPACITAÇÃO PARA ESTUDO DE INTEGRIDADE DE SINAL

DT 3 - Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional inclusivo
 Autores: P. SILVA58; G. OLIVEIRA59; G. FLORIANI60.

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo:  Equipamentos  eletrônicos  já  fazem  parte  do  cotidiano  das  pessoas.  Assegurar  o  bom
funcionamento, sem interferência, e perda de informações, é essencial para a compatibilidade de tantos
dispositivos operando simultaneamente. Dessa forma, este trabalho propõe um curso para acadêmicos
de  Engenharia  Elétrica  e  Eletrônica  sobre  o  problema de  integridade  de  sinal  em placa  de  circuito
impresso (PCI). Propõe-se como uma forma de inter-relacionar conhecimentos e uma oportunidade de
vivenciar um problema corriqueiro na vida profissional que é a compatibilidade eletromagnética. O curso
contará com uma PCI com trilhas de diferentes comprimentos na qual o acadêmico poderá verificar a
influência das diferentes trilhas para a integridade do sinal gerado por um circuito integrado (CI). Assim,
pôde-se observar que o curso, e material didático, cumpriram com o seu objetivo de capacitar discentes
ao mercado de trabalho e interagir conhecimentos.

Palavras-chave: integridade de sinal; kit didático; educação em engenharia.

Introdução

Os crescentes  avanços  da  área  da  eletrônica  mudaram a  vida  das  pessoas,  as  quais  são

mundialmente conectadas por celulares, notebooks, relógios inteligentes, etc. Cirurgias médicas podem

ser  feitas,  via  satélite,  onde  cirurgiões  operam  os  instrumentos  à  distância.  Com  tanta  tecnologia

circulando,  é  necessário  garantir  que  não  sofram  interferência,  em  seu  funcionamento,  de  outros

aparelhos e até mesmo de seus próprios itens acessórios os quais  dispõem. É essencial  que sinais

transmitidos de um dispositivo para outro cheguem íntegros  ao seu objetivo,  ou seja,  sem perda de

informações (PAUL, 2006). Dessa forma, capacitar profissionais para o estudo da integridade de sinal é

fundamental para a ascensão no mercado de trabalho.

Com isso, este trabalho propõe a construção de um curso, com o uso do kit didático elaborado,

pelos autores, com o edital PROPPI-DAE n°35/2017 e aceito para publicação no Congresso Brasileiro de

Ensino de Engenharia 2018, para o estudo da integridade de sinal. Tal material educacional conta com

um circuito integrado (CI) gerador de ondas quadrada, com alimentação de  5V , cinco pares de trilhas

paralelas e diferentes comprimentos,  e ao final  das trilhas há espaço para medição por meio de um

osciloscópio. O kit, alimentado, e conectado ao osciloscópio, possibilitará ao aluno verificar a influência do

comprimento das trilhas para a manutenção da integridade do sinal.

58 Docente [Jaraguá do Sul – Rau/Engenharia Elétrica] pablo.silva@ifsc.edu.br.

59 Aluno [Engenharia Elétrica] giovane.ro@aluno.ifsc.edu.br.

60 Aluno [Engenharia Elétrica] gustavo.floriani1999@gmail.com.
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Dessa  forma,  os  alunos,  das  áreas  de  elétrica  e  eletrônica,  poderão  inter-relacionar

conhecimentos (NOGUEIRA, 1998) que muitas vezes são estudados de forma tradicional, somente com

aulas  expositivas.  Com este  curso,  o  discente  irá  se  deparar  com  problemas  que  seriam  expostos

somente na sua vida profissional. Terá ao final do curso a capacidade de elaborar uma solução para o

problema de reflexão de ondas enfrentados em projetos de circuitos eletrônicos.

Metodologia

O kit didático para estudo de integridade de sinais será descrito conforme a Figura 1:

Figura 1 – (A) Esquema da PCI; (B) Comparação entre o sinal na saída do Gerador, e na saída das trilhas
de 8 e 80cm da PCI. (Elaborado pelos autores).

Primeiramente, o discente, alimentará o CI Gerador de sinal conforme mostra a Figura 1-(A).

Assim, com o auxílio de um osciloscópio, analisará os sinais na saída do Gerador de sinal, ou seja, antes

de percorrer as trilhas paralelas. Esta medição poderá ser feita no ponto 1, apresentado na Figura 1-(A).

Conectados  as  ponteiras  em 1,  via  osciloscópio,  o  acadêmico  poderá  verificar  pontos  de  máximos,

mínimos e, em geral a forma da onda quadrada gerada pelo CI. Na Figura 1-(B) pode-se observar os

resultados  esperados  para  a  saída  do  Gerador  de  Sinais,  trilha  de  8cm  e  80c m  bem  como  o

sobressinal  observado na trilha maior  (cerca de  1,7V )  e  trilha menor  ( 0,1V )  ao valor  da saída do

Gerador de sinal. Já a tensão mínima atingida na transição de nível baixo para nível alto, para a trilha de

80c m  apresentou valor cerca de 1,6V  inferior ao valor da saída do gerador de sinal. Já para a trilha de

8cm  a tensão chegou a 0,3V  abaixo do valor registrado na saída do Gerador de sinais.

Tomando que o tempo de transição  T H  de nível lógico de sinais digitais tornam-se cada vez

menores, e que as dimensões dos itens eletrônicos devem acompanhar esta redução. Ou seja, o tempo
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de propagação  T D  dos sinais em uma trilha deve ser, no máximo, da ordem de T H  (PAUL, 2006). O kit

contará com cinco trilhas, com dimensões, 80 , 40 , 32 , 8  e 4 cm  que serão excitadas por um CI com

T H=5n s . Assim, o  T D  máximo deve ser 5n s . Sabendo que  T D  é a razão entre o comprimento da

trilha e a velocidade de propagação da onda pela trilha, o aluno poderá verificar a redução de oscilações

ao final da trilha à medida que se reduz o comprimento da trilha. Tais oscilações podem ser a origem de

erros lógicos, por isso devem ser reduzidas.

Considerações finais

Pôde-se perceber que o kit didático promove a reflexão sobre a relação entre tempo de transição

e tempo de propagação bem como suas consequências aos sinais transportados. Fornece uma proposta

alternativa às tradicionais formas didáticas de aprendizagem e influenciam os acadêmicos as elaborar

conhecimento contextualizado e dessa forma, mais significativo. Assim, pode-se observar que o curso

cumpre com seu objetivo de inter-relacionar conhecimentos em um experimento que une conhecimentos

relacionados em disciplinas dos cursos de Engenharia Elétrica e Eletrônica.
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TÉCNICA DE DESTILAÇÃO FRACIONADA PARA RECUPERAR
SOLVENTES ORGÂNICOS PROVENIENTE DA SÍNTESE DE UM

POLIFENILFOSFONATO

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores: J. DUARTE61; F. B. FERREIRA; V. G. MILIOLLI; G. V. B. POSSETI; A. P. FIGUEREDO; L.

DOMINGUINI; C. SOARES.
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo: A polimerização do polifenilfosfonato ocorre por policondensação interfacial com o uso de dois
solventes, água e diclorometano. A sua precipitação ocorre com o uso de um terceiro, hexano. Nesse
trabalho buscou-se realizar a purificação dos mesmos a partir da destilação fracionada. A análise por
cromatografia  gasosa mostrou  que a fase  relativa ao hexano pode ser  separada praticamente  pura,
enquanto a fase relativa ao diclorometano houve a presença de hexano. Assim, essa técnica é suficiente
para recuperar o hexano, mas não para purificar o diclorometano.

Palavras-chave: polimerização interfacial; recuperação de solventes; destilação fracionada.

INTRODUÇÃO

A destilação  é  uma técnica  que consiste  na  vaporização  do líquido  na  sua temperatura  de

ebulição, seguido da sua condensação. Trata-se de um processo de separação de mistura, eficiente na

purificação de dois ou mais líquidos miscíveis. Pode ser utilizada na reciclagem de solventes, para que

retornem ao seu teor de pureza original (DIAS; COSTA; GUIMARÃES, 2004).

São exemplos de destilação a simples,  a azeotrópica,  a vácuo e a fracionada.  A destilação

fracionada, aplicada nesse trabalho, é uma técnica que utiliza coluna de fracionamento, sendo eficaz na

separação de misturas líquidas voláteis, cuja diferença entre os pontos de ebulição seja inferior a 80 ºC,

onde ocorre uma série de vaporizações e condensações sucessivas em um único processo (MARQUES;

BORGES, 2012; DIAS; COSTA; GUIMARÃES, 2004).

Ao  sintetizar  um  polifenilfosfonato  por  policondensação  interfacial  geram-se  dois  tipos  de

resíduos, um aquoso e outro orgânico. A solução orgânica é composta por uma mistura de dois solventes,

diclorometano  e  hexano.  No  presente  trabalho  aplicou-se  a  técnica  de  destilação  fracionada  para

separação dos solventes oriundos da fase orgânica da síntese de um polifenilfosfonato, com vistas a sua

reutilização.

METODOLOGIA

61 Aluno [Técnico em Química] joana.dc@aluno.ifsc.edu.br
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 A  fase  orgânica  gerada  na  síntese  do  polifenilfosfonato  contém  principalmente  hexano  e

diclorometano,  além  de  resíduos  de  outros  reagentes.  Essa  solução  é  inserida  no  balão  de  fundo

redondo,  posto  em aquecimento  e  conectado  a  uma coluna  fracionada,  a  qual  estava  ligada  a  um

termômetro e um condensador, resfriado a 10˚C, conforme Figura 1.

Figura 1 – Equipamentos da destilação fracionada

Fonte: o autor.

Como faixas  de  temperatura  de  ebulição,  utilizou-se  os  valores  de  38  ºC  e  59  ºC  para  o

diclorometano e o hexano, respectivamente. Para analisar a composição das frações obtidas foi utilizada

a técnica de cromatografia  gasosa, que separa uma mistura em seus componentes.  É utilizada para

detectar substâncias que estão em pequenas quantidades em uma mistura, possibilitando a análise de

várias substâncias (GOULART; FIORAVANTI, 2012).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Figura 2 mostra os gráficos obtidos a partir da cromatografia gasosa para as fases destiladas.

Analisando gráfico de cromatografia do diclorometano, é possível perceber picos similares ao hexano,

enquanto na cromatografia do hexano há menos presença de impurezas. Isso mostra que é possível

separar o hexano do diclorometano por destilação fracionada, enquanto o contrário não é possível, uma

vez que há muitos sinais da presença de hexano na amostra de diclometano.
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Figura 2 – Equipamentos da destilação fracionada

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método aplicado se mostrou eficiente para a recuperação da fração do hexano, pois o solvente

separado tornou-se praticamente puro. Porém não é eficiente para a fração de diclorometano, visto que

ainda houve a presença de hexano no mesmo. Isto ocorre por conta da alta volatilidade do hexano, que

acaba  sendo  arrastado  pelo  diclorometano.  Para  alcançar  um  melhor  resultado  poderia  aplicar  a

destilação azeotrópica, onde é alterada a pressão e a temperatura.
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COMO A ENERGIA SOLAR PODE CONTRIBUIR NA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE

DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
Autores: J.V. SOUZA62; D. NAZÁRIO1; U. NUNES1;  L. SILVA1; A. B. TRINDADE63; A. B. K. SAMBAQUI64;

J. L. JERONIMO65.
Instituto Federal de Santa Catarina Campus Joinville (IFSC)

Resumo: A geração de energia solar é um mercado bastante promissor no que se refere a diversificação
da matriz energética brasileira. O uso desse recurso renovável para a geração de energia possui grandes
vantagens,  dentre  elas:  é  considerada  uma  matriz  ambientalmente  limpa  por  não  emitir  poluentes,
renovável, pois a energia proveniente do sol pode ser considerada inesgotável e é acessível em lugares
remotos devido a aptidão em não necessitar de grandes linhas de transmissão. O presente artigo tem por
objetivo  estudar  e analisar  o funcionamento  de painéis  fotovoltaicos.  O método consiste  em aferir  a
tensão e corrente geradas pelos painéis utilizando o multímetro como instrumento de medição. A teoria
baseia-se em compreender o desempenho dos painéis a partir das características inerentes a eles, como:
matéria-prima utilizada na construção, tipos de ligações realizadas, aplicação e modelos encontrados
para comercialização.

Palavras-chave: energia solar; sustentabilidade; eficiência energética.

Introdução

Desde os primórdios o ser humano utiliza-se de recursos naturais a fim de gerar energia para

suprir suas necessidades. Contudo, com o passar dos anos, viu-se a necessidade de encontrar recursos

renováveis  os  quais  pudessem atender  a  demanda  de maneira  que o ambiente  fosse minimamente

prejudicado.

A busca por novas fontes de energia, tecnologias e investimentos que utilizam-se de recursos

naturais renováveis para a diversificação da matriz energética está avançando e com isso a energia solar

vem mostrando sua importância e eficiência atualmente. Existem estudos que demonstram a viabilidade

do uso da energia do sol para geração de energia elétrica o que demonstra um grande passo para o

desenvolvimento sustentável do país.

Baseando-se na localização geográfica do Brasil pode-se observar as oportunidades que o país

tem para a geração de energia solar. O presente projeto aborda o estudo acerca do comportamento das

placas solares e a obtenção de energia elétrica a partir de seu uso de maneira que uma maior eficiência

energética possa ser alcançada.  As análises foram realizadas por  meio das medições de corrente e

62 Estudantes do Curso técnico em Eletroeletrônica, vctrj01@gmail.com, 
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mailto:laismoraeslmlm@gmai.com
mailto:laismoraeslmlm@gmai.com
mailto:laismoraeslmlm@gmai.com
mailto:odisseu1973@gmail.com
mailto:vctrj01@gmail.com


75

tensão geradas pelos painéis e as informações obtidas são representadas através de gráficos para uma

melhor  visualização.  Dessa  maneira,  pôde-se  observar  que  através  da  utilização  correta  de  placas

solares pode contribuir de forma positiva na alimentação energética de uma casa. 

Metodologia

Primeiramente  para  o  desenvolvimento  do  projeto  em  questão  foi  necessário  entender  o

funcionamento  de  uma  placa  solar.  A  partir  das  pesquisas,  pode-se  perceber  que  existem  células

fotovoltaicas de diferentes tipos e que a ligação entre essas células resulta em um painel, chamado de

painel fotovoltaico. No projeto foram utilizadas células fotovoltaicas de silício policristalino, de dimensão

54x54mm e para aferir a tensão e corrente foi utilizado um multímetro.

Nas medições iniciais, percebeu-se que a tensão máxima gerada pelo painel é de 2 Volts, com

uma corrente de 130mA.

Com a face da célula voltada para o Norte, e uma inclinação de 30 graus, devido a posição

geográfica do Brasil, obteve-se um melhor desempenho nas medições.

Figura 1 – Medição com carga

Fonte: do Autor (2018).

Em seguida utilizou-se resistores para obter certa carga em cima da tensão gerada. No começo

utilizamos resistores de 18 e 22 Ohms (Figura 1), posteriormente foram acrescentados resistores de 33

Ohms e outro de 100, para que haja outros valores à serem analisados.

A  partir  das  medições  da  tensão  em  cima  desses  resistores  foram  gerados  os  eguintes

resultados conforme pode ser visto na Figura 2.



76

Figuras 2 – Medidas de tensão e potência em dia ensolarados

  

Fonte: do Autor (2018)

Considerações finais

A energia solar pode ser uma fonte de energia alternativa no Brasil  pelos seus benefícios e

praticidade embora inicialmente seus custos sejam elevados.  Após as pesquisas e análises feitas ao

decorrer do trabalho,  conseguimos entender de forma prática o funcionamento de uma placa solar e

vimos como seus resultados podem ser positivos. Com o presente documento, aperfeiçoou-se alguns

instrumentos de medida e trabalhou-se com banco de dados, utilizando gráficos.
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E DE SENSORES E ATUADORES PARA CONTROLE DE ROBÔS HUMANOIDES

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores: A. C. BANDERCHUK 66; D. LOHMANN 67; D. S. ALLEBRANDT 3; R. A. STARKE 4.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) 

Resumo:  Um problema enfrentado no desenvolvimento  de robôs móveis  consiste  na quantidade de
sensores e atuadores que utilizam uma grande massa de condutores que pode ser reduzida através de
redes de comunicação com ou sem fio. Assim, utilizando a estrutura de um robô humanoide, propôs-se a
organização de uma rede com o protocolo  de comunicação MQTT juntamente  com um  software de
interfaceamento  com  o  usuário.  Foram  projetadas  placas  de  circuito  impresso  responsáveis  pelo
acionamento dos servomotores do robô com sua movimentação modelada matematicamente pelo estudo
da cinemática direta que possibilita a obtenção do ponto em que a mão do robô encontra-se de acordo
com o movimento dos servomotores do braço.

Palavras-chave: robô humanoide; rede embarcadas; Internet of Things.

Introdução

Um  grande  problema  enfrentado  para  o  desenvolvimento  de  robôs  móveis  ou  articulados

consiste na identificação do ambiente e dos objetos.  Para isso, são utilizados sensores e atuadores.

Esses subsistemas geralmente utilizam uma grande quantidade de condutores e uma possível solução

para este problema consiste em utilizar uma rede de comunicação e um sistema de controle distribuído. 

Neste trabalho,  focou-se na movimentação de um robô humanoide InMoov de tamanho real

impresso em uma impressora 3D (Inmoov, 2018). Os possíveis movimentos são ilustrados pela Figura 1a

e implementados através de servomotores com sensores de realimentação da posição com proteção de

sobrecarga e sobrecorrente.

Metodologia

Figura 1 – (a) Mapeamento dos motores; (b) Exemplo de junta rotacional.
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(a)
(b)

Fonte: (a) Ez-robot (2018, online, modificado). (b) M. F. Santos (2003).

Utilizou-se  o  protocolo  de  comunicação  MQTT  (Message  Queue  Telemetry  Transport)  e,

segundo Stanford-Clark (2018), utiliza o modelo de publish/subscribe para a comunicação e um broker. O

broker é o responsável por receber, enfileirar e enviar as mensagens dos publishers para os subscribers.

O publisher é o responsável por conectar-se ao broker e publicar as mensagens para determinado tópico

que são somente recebidas pelos clientes inscritos neste tópico. Utilizando a linguagem de programação

C++ e o framework QT, implementou-se uma interface de acesso ao robô, com objetivo de abstrair partes

como  cabeça,  braços  e  mãos,  para  que  fosse  possível  que  qualquer  usuário  pudesse  utilizá-lo.  O

hardware de controle do robô foi projetado utilizando microcontroladores ESP8266 e STM32F103 (ARM)

com  firmwares personalizados  com objetivo  de  movimentação  e  proteção  dos  servomotores.  Alguns

detalhes sobre o  hardware podem ser encontrados no trabalho “Sistema de visão estereoscópica para

reconhecimento e localização de objetos”, do SEPEI 2017. 

O  estudo  da  cinemática,  Segundo  M.  F.  Santos  (2003),  “[...]  divide-se  em  dois  tipos  de

problemáticas: localização da mão a partir das posições das juntas (cinemática direta), e determinação

das posições das juntas a partir da posição da mão (cinemática inversa)”. O braço do robô foi modelado

matematicamente utilizando as notações de Denavit-Hartenberg e cinemática direta, que de acordo com

M. F. Santos (2003), associa a cada ligamento  i a quatro parâmetros: di, li e ɑi que são constantes e

definidos  pela  geometria  do  ligamento;  e  Θi,  variável  que  define  a  movimentação.  Um exemplo  da
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atribuição desses parâmetros é ilustrado na Figura 1b para juntas rotacionais. Para cada junta, existe

uma matriz  homogênea  associada  que  descreve  a  posição  e  orientação  do  ligamento  i relativo  ao

ligamento i-1, formada por uma sequência de transformações lineares de rotação e translação. Utilizando

algumas  operações  matriciais  é  possível  de  extrair  a  matriz  de  rotação  e  o  vetor  que  fornece  em

coordenadas cartesianas do ponto no espaço em que ele se encontra. Assim é possível, por exemplo,

estimar a posição cartesiana da mão do robô.

Considerações finais

Analisando  o  protocolo  MQTT,  pôde-se  observar  o  seu  funcionamento,  onde  o  mesmo

apresentou os resultados esperados, com tempos de resposta próximos de 10 ms. Com o estudo da

cinemática direta pôde-se obter em coordenadas cartesianas a posição da mão do robô ao acionar os

servomotores do braço. Para implementações futuras, vê-se na cinemática inversa uma modelagem mais

útil, onde é possível obter os ângulos da juntas quando se fornece um destino final para a mão.
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ELABORAÇÃO DE MAPAS INTERATIVOS DAS VARIANTES FONÉTICAS
DO ESPANHOL AMERICANO

DT 3 - Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional inclusivo 
Autores: A. MARCELINO68; C. COSTA69. 
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Resumo: Este projeto está atrelado a um projeto maior que busca descrever o sistema fonético das
variantes  cultas  faladas  nas  principais  capitais  hispano-americanas  e  a  partir  do  qual  pretende-se,
posteriormente, criar materiais didáticos voltados a professores de espanhol que enfoquem o ensino da
pronúncia para aprendizes brasileiros no contexto da educação profissional. Neste recorte deste projeto
maior  –  aqui  denominado  Elaboração  de  mapas  interativos  das  variantes  fonéticas  do  espanhol
americano – foi realizada a busca de músicas e documentários produzidos em nove capitais hispano-
americanas. Com base nesses dados e em dados coletados em projeto anterior, foi construído um mapa
a  partir  das  ferramentas  Google  Maps  e  Google  Fusion.  As  informações  coletadas  e  sintetizadas
embasarão atividades voltadas ao ensino da pronúncia a estudantes brasileiros de espanhol. A coleta dos
dados e a elaboração da planilha contou foram realizadas no período de março a julho de 2018 e contou
com a participação dos discentes Amanda Cabral Marcelino, Francieli Moraes Souza e Gabriel Furtado,
os quais receberam bolsas fomentadas através do Edital PROPPI/DAE 2018-1.

Palavras-chave: ensino, espanhol, pronúncia

Introdução

Este  projeto  está  atrelado  a um projeto  maior  que busca descrever  o sistema fonético  das

variantes cultas faladas  nas principais  capitais  hispano-americanas.  Posteriormente,  pretende-se criar

materiais  didáticos,  voltados  a  professores  de  espanhol,  que enfoquem o ensino  da  pronúncia  para

aprendizes brasileiros no contexto da educação profissional. Busca-se suprir uma demanda dos docentes

de línguas que não têm disponível  um material  que apresente a pronúncia da Língua Espanhola no

contexto hispano-americano com essa finalidade didática.

Neste  recorte  deste  projeto  maior  – aqui  denominado  Elaboração  de mapas interativos  das

variantes fonéticas do espanhol americano – procedemos a disposição dessas variantes em um mapa,

elaborado a partir das ferramentas do Google Maps e Google Fusion. Além de informações sobre as

características fonéticas dessas diferentes pronúncias, o mapa traz exemplos de fala constituídos por

áudios e vídeos. 

A partir desse material, pretende-se mostrar ao estudante brasileiro de espanhol como L2 que a

língua espanhola, assim como a língua portuguesa, constitui-se como um “feixe de variedades linguísticas

que caracterizam grupos sociais, situações, regiões, etc. (Ramos, 1997:4). A disposição diatópica desses

dados – áudio, vídeos e descrição das características da pronúncia envolvida em determinada capital

68 Amanda Cabral Marcelino  - Discente Técnico em Biotecnologia – 
amandacabral516@gmail.com 
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hispânica - tem o objetivo de proporcionar ao professor de espanhol como língua estrangeira uma visão

das distintas produções fonéticas que um segmento (fonema) pode apresentar, dependendo do espaço

geográfico observado. Ademais, para o aluno, será fácil acessar a esses diferentes padrões, uma vez que

se buscou, nessa coleta, dados em que essas variações fossem mais perceptíveis. 

Essa possibilidade de ouvir vozes distintas faz-se importante diante da realidade dos materiais

didáticos disponíveis para o ensino.  Muitos manuais para ensino da Língua Espanhola trazem apenas

uma pronúncia da língua; um padrão de fala ideal, distante da realidade do aluno e específico de uma

localidade da Espanha. Isso é relativamente problemático quando se considera que o Brasil é cercado por

países  de  fala  hispânica  -  Argentina,  Uruguai,  Paraguai,  Bolívia,  Peru,  Venezuela  e  Colômbia.  A

dificuldade provém justamente da falta de materiais relativos à pronúncia que apresentem as variedades

hispânicas com a finalidade de ensino-aprendizagem de L2 no contexto da  educação profissional. Por

essa razão, esta pesquisa é inédita e vem suprir uma necessidade do professor de espanhol brasileiro. A

partir da construção de mapas interativos, os dados usados nesta pesquisa poderão ser acessados pelo

docente e pelos discentes para fins didáticos.

Metodologia

Este projeto tem como base os dados levantados e descritos em pesquisa desenvolvida anteriormente

(2017/2),  na  qual  foram  descritos  os  padrões  fonéticos  (pronúncia)  das  capitais  de  nove  países

hispânicos:  Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e México. Foram

realizadas as seguintes atividades:

1) Seleção e transcrição de músicas cantadas por informantes nativos desses países (homem e

mulher nascido nessas capitais).

2) Seleção  de  documentários  realizados  por  canais  de  TV  provenientes  das  localidades  aqui

estudadas. Tais documentários deveriam tratar de aspectos culturais, artísticos, históricos, etc.

3) Criação e alimentação da planilha construída através da ferramenta Google Fusion. 

4) Construção de mapa com pontos e informações coletadas, através da ferramenta Google Maps.

Considerações finais

Após coleta dos dados, foi possível construir o mapa apresentado na figura 1. Clicando no país

escolhido, é possível visualizar algumas informações, tais como aspectos da pronúncia, áudio e vídeo

relacionado.  No  entanto,  a  informação  relativa  à  pronúncia  ainda  está  em  fase  de  alimentação  na

planilha, pois ainda há dúvida sobre qual a forma ideal para esse tipo de dado ser apresentado.
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Figura 1 – Visual Google Maps
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OS CAMINHOS E OPORTUNIDADES ATRAVÉS DA EXTENSÃO

DT3-Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer  profissional inclusivo
Autor Danilo Paes Ribeiro70.

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo: A operação encantos do vale promovida pelo NER² da UDESC que foi realizada em julho desse
ano  essa  operação  de  extensão  vem  possibilitar  o  desenvolvimento  sustentável  do  conhecimento
acadêmico, cultural e social dos estudantes envolvidos nela, o projeto rondon tem por princípio tirar o
aluno da sala de aula e aproximá-lo da sociedade.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, acadêmico, sociedade.

Introdução

As  experiências  adquiridas  e  vivenciadas  através  desse  projeto  de  extensão  Podem  ser

consideradas únicas por aqueles que participaram da operação. A operação rondon encantos do vale

teve seu início no dia 10 de julho de 2018 e seu termino foi no dia 20 do mesmo mês e ano porém apesar

do pouco tempo que esta teve podemos observar o quão grande é a importância da mesma e o impacto

que ela tem na vida acadêmica dos estudantes pois ela proporciona aos mesmos uma interação direta

junto a  sociedade levando esses  estudantes  a vivenciarem realidades  totalmente  diferentes  das  que

estão acostumados e também os desafiando a trabalharem fora de suas futuras áreas de profissão pois

nessa  operação  os  acadêmicos  têm que  trabalho  em oficinas  que  muitas  vezes  não  conhecem ou

possuem pouco conhecimento tirando assim esse estudante de sua sona de conforto.

Esse aspecto da operação é muito bom pois leva o estudante a se desafiar e o prepara para

enfrentar o mercado de trabalho depois pois ele terá que agir rápido para resolver alguns problemas e

também a efetuar o planejamento de suas ações. Na operação contamos com a participação de vários

alunos de diversas instituições possibilitando uma interação além da sociedade em si também uma forte

interação e toca de conhecimento entre os estudantes e isso se mostrou de grande valor pois assim

pode-se ter  uma junção de habilidades que para as oficinas que foram trabalhadas nas cidades em

questão tivessem sucesso e os estudantes tiveram uma oportunidade de trocar conhecimento e ideias

com alunos  vindos  de  várias  regiões  do país e de  conhecer  não só a cidade onde estavam e sua

realidade  social,  econômica  e  cultural  eles  também tiveram a  chance  de  conhecer  através  de  seus

colegas como é a realidade das regiões onde de onde eles vieram e assim verificar como está a situação

do país.

Os envolvidos na operação participaram de oficinas na área de educação onde tiveram que

trabalhar  atividades  de  educação  ambiental,  contação  de  histórias,  lúdicas  e  de  musicalidade  com
70  Aluno FIC em Planejamento Estratégico, Campus Tubarão; 
danilopaesribeiro@gmail.com
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crianças e adolescentes onde alguns desses tiveram um grande desafio por nunca ter desenvolvido esse

tipo de atividades com esse publico em específico e por não fazer parte de sua formação acadêmica

também foram trabalhados temas nas áreas de saúde com pessoas em situação de rua junto dos CRAS

e CAPS onde os estudantes puderam ver e conhecer um pouco das histórias de vidas dessas pessoas e

levando-os em como essas pessoas deveriam ser tratadas e o que está sendo feito por elas. 

Podemos considera que apesar de ser um projeto de extensão que é realizado em 11 dias onde

são juntados estudantes de diversas instituições de ensino que nem se conhecem direito para trabalhar

em áreas que não são a de sua formação de origem levados para cidades onde eles conhecem pouco ou

quase nada da cultura local  poderíamos dizer  que seria um completo  desastre porém depois  de ter

participado de duas  dessas  operações posso dizer  que tudo que foi  vivido nesses  11 dias  fazem o

estudante ter uma visão totalmente diferente da que possuía em todos os aspectos possíveis esse projeto

de extensão me vez enxergar como podemos melhorar nossa vida em sociedade e que nós que estamos

estudando podemos sim apesar  de ainda não estarmos formados levar  os nossos conhecimentos  e

habilidades para a sociedade e buscar nela o que realmente e necessário para o seu desenvolvimento e

crescimento esse projeto me proporcionou bem como aos meus colegas a superação de vários desafios e

ajudou a nós  conhecermos  melhor  pois  podemos perceber  uma evolução do nosso conhecimento  e

também dos nossos sentimentos .

Hoje podemos dizer que através da oportunidade que tivemos em participar do projeto rondon na

operação encantos do vale foi uma grande honra por tudo que tivemos de conhecimento pelos colegas

que no final da operação podemos agora chamar de amigos de rondon e pela vivência em sociedade que

tivemos. São através dessas experiências de extensão que as instituições de ensino conseguem levar os

seus estudantes a conhecerem melhor o mundo fora dos muros e das salas de aula e com isso atingir o

objetivo de formar não só bons profissionais mas também bons cidadãos.

As perspectivas que eu tenho para o próximos ano é poder participar de mais uma operação e

obter novos conhecimento e novas experiencias tanto na minha área de formação bem como em outras

áreas também espero fazer novas amizades e e ver esse projeto que me fez se apaixonar pela extensão

crescer cada vez mais e levando e proporcionando conhecimento, vivencia, experience e muito amor a

todos que se juntarem a ele.
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SMARTAULAS COM SMARTPHONES

DT 3 - Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional inclusivo
Autores: M.C.A. CASTRO71; E.M.B NOGUEIRA72; M. DE SOUSA73; F.A DE ALMEIDA74;L.C. DA SILVA.75

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo: Novas metodologias de ensino devem ser constantemente testadas e avaliadas para manter os
jovens motivados e interessados em aprender.  Durante este trabalho foram pesquisadas ferramentas
digitais de avaliação formativa e análise de aprendizado. Foi realizada a avaliação de uma delas com o
objetivo principal de tornar a sala de aula um espaço mais atrativo e dinâmico. A ferramenta digital foi
utilizada em turmas do curso técnico integrado em telecomunicações em que 97,9% dos estudantes
afirmaram que o uso da tecnologia digital  resultou em uma aula mais dinâmica/ atrativa. A pesquisa
também demonstra um aumento do protagonismo do discente com esta proposta de inovação didática.

Palavras-chave: Tecnologia digital; análise de aprendizado; inovação didática.

Introdução

Atualmente o Brasil possui mais celulares que habitantes [1 e 2] e os jovens são a faixa etária

que mais os utilizam em seu dia a dia. A grande maioria dos usuários dos telefones portáteis possui um

celular inteligente (do inglês smartphone) com acesso rápido às informações.

Prender  a  atenção  dos  estudantes  em sala  de  aula  é  uma dificuldade  recorrente  do  corpo

docente.  A  proibição  da  utilização desses  aparelhos,  de  acordo com lei  estadual  [3],  é  uma prática

adotada frequentemente para concentrar a atenção do estudante na aula. Entretanto, a Organização das

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) acredita que o  smartphone pode

ampliar e enriquecer oportunidades educacionais [4].

Tornar a sala de aula um espaço mais atrativo/dinâmico é o desejo de todo professor.  Uma

forma possível de alcançar esse objetivo é através do uso de ferramentas digitais de avaliação formativa

e  análise  de  aprendizado  que  possibilitam  atividades  interativas.  Essas  dinâmicas  possibilitam  ao

professor e aos próprios estudantes receberem o resultado instantaneamente em forma de gráficos e

estatísticas [5].

Algumas características devem ser consideradas na escolha da ferramenta digital [5 e 6], como

por exemplo, a plataforma deve ser online; acessada via site ou aplicativo; ser gratuita.

O presente trabalho pretende avaliar e testar o uso do smartphone como ferramenta pedagógica

criando um novo estímulo para os estudantes e também para os professores como apresentado em [5].
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75 Vínculo Curso técnico integrado em Telecomunicações e e-mail larissa.campos1207@gmail.com.
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Metodologia

Inicialmente foi realizado um estudo comparativo das principais características de algumas ferramentas

digitais disponíveis. O projeto utilizou a ferramenta Mentimeter, pois além de atender as características de

funcionalidades, apresentou uma interface simples, intuitiva e muito visual.

A  escola  que  desejar  aplicar  essa  tecnologia  deve  possuir  os  seguintes  requisitos  básicos:

estudante dispor de smartphone; ter uma rede sem fio com acesso à internet; e um projetor e computador

para acompanhar simultaneamente a atividade e os resultados.

A plataforma tecnológica Mentimeter permite que o docente possa trabalhar diversas  estruturas

de perguntas: questões de múltiplas escolhas, nuvem de palavras, perguntas abertas, jogos de perguntas

(quis), dentre outras. Para cada uma dessas formas, é possível visualizar os resultados de forma imediata

ou posteriormente a partir de um banco de respostas gerado.

Resultados

A  ferramenta  tecnológica  Mentimeter foi  testada  no  primeiro  semestre  de  2018  em  duas

unidades curriculares do curso técnico integrado em telecomunicações e validada através de aplicação de

questionário estruturado. Um total de 83,9 % dos estudantes, que utilizaram a tecnologia, responderam o

questionário.

Figura 1 – O uso do Mentimeter em sala de aula.

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de informações coletadas através de questionário.

A  Figura  1  apresenta  o  resultado  da  utilização  do  Mentimeter em sala  de  aula.  Além das

questões apresentadas na figura, o questionário apresentou dois campos abertos para que os estudantes

avaliassem questões negativas do uso da tecnologia. Após análise qualitativa das respostas, o problema

mais recorrente foi  a conexão instável  com a rede sem fio. Na análise quantitativa,  quase 100% dos

estudantes considerou que a aula ficou dinâmica/atrativa e mais de 70% dos alunos perceberam mais

rapidamente suas dificuldades.
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Considerações finais

A  análise  dos  resultados  mostra  que  a  maioria  dos  estudantes  conseguiu  realizar  uma

autoavaliação imediata  de  seu aprendizado  de forma atrativa  e dinâmica.  Os benefícios  do uso dos

smartphones como uma ferramenta pedagógica  foram perceptíveis a fim de promover  uma inovação

didática.

As estudantes bolsistas tiveram a oportunidade de trabalhar com metodologias ágeis de execução de

projetos (método kanban utilizando o Trello®) e de criar e elaborar questionários direcionados ao público

impactado, ampliando a sua atuação profissional.

Atualmente o projeto foi transformado em um projeto de extensão com o objetivo de aplicar a

metodologia proposta na rede educacional pública e privada. E com isso, estimular demais docentes na

utilização de smartphones em favor da aprendizagem da região da grande Florianópolis.

Referências

[1] Site da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações acessado em março de 2018.

[2] Site do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística acessado em março de 2018.

[3] Lei estadual SC de no 14.363, de 25 de janeiro de 2008.

[4] Diretrizes de políticas da UNESCO para a aprendizagem móvel disponível em 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227770por.pdf

[5] Tecnologias no ensino, periódico eletrônico da FGV/EAESP,: EI! EnsinoInovativo, volume especial, ano
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[6] Jésus Henrique Segantini, Monografia: O uso das tecnologias na sala de aula como ferramenta 
pedagógica e seus reflexos no campo, UFPR, Foz do Iguaçu, 2014.
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SCRATCH: DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO LÓGICO E MATEMÁTICO

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores: M. WEBER76; L. COSTA77; V. Sales78.

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo:  Neste  trabalho  será  relatado  o  projeto  de  extensão  intitulado  “Scratch:  Aprendizagem  de
matemática  e  lógica  por  meio  de  construção  de  jogos  digitais”  que  busca,  forma  lúdica,  auxiliar  a
aprendizagem  matemática  e  lógica  a  partir  da  criação  de  jogos  e  animações  utilizando  a
ferramenta/software  Scratch . A extensão ocorreu na Escola Básica Pierina Santin Perret na cidade de⁴
Caçador, os participantes foram alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental com idades entre 13 a 14
anos. O programa Scratch utiliza blocos de comando com diversas funções, o que permitem programar
facilmente sem o conhecimento de linguagens de programação.

Palavras-chave: Lógica e matemática; Scratch e programação;

Introdução

Num ambiente  de  trabalho  com mudança  há todo  momento,  é  necessário  que  as  pessoas

saibam utilizar a tecnologia em prol da sociedade, por exemplo no processo de ensino e aprendizagem

de  crianças  e  jovens  das  escolas.  Entende-se  no  processo  de  desenvolvido  desse  projeto  a

indissociabilidade entre a pesquisa ensino e extensão, pois os alunos do IFSC puderam compartilhar com

a comunidade conhecimentos adquiridos no Instituto Federal num processo de ensino e aprendizagem e

além disso investigar como o programa Scratch79 possibilita o aprendizado de matemática e lógica. Pois

há uma grande porcentagem dos alunos Brasileiros com dificuldade em matemática, segundo PISA[3]  o

Brasil  está numa posição baixíssima, inferior a

países como Peru, Colômbia e México, sabendo disso o projeto de extensão totalmente ministrado pelos 

alunos do IFSC do campus de Caçador, vem com objetivo de auxiliar o aprendizado de matemática e 

lógica a partir de criação de jogos e histórias utilizando o programa Scratch.

76Aluno do bacharel em Sistemas de Informação do IFSC-Caçador.

77Aluno do técnico em Desenvolvimento de Sistemas do IFSC-Caçador.

78Doutor em Modelagem Computacional e professor do IFSC-Caçador.

79Scratch: ferramenta de aprendizado a programação onde se pode criar animações e jogos 2D sem a 

necessidade de se conhecer previamente a linguagem de programação.
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O  projeto  se  focou  em  fazer  com  que  os  alunos  aprendessem  criando  e  explorando  a

ferramenta, criando protótipos de jogos digitais educativos e histórias interativas. Na pedagogia desse

trabalho utilizou-se

“pressupostos  relacionados  à  pedagogia  de  projetos,  que  possibilitam  o
‘aprender-fazendo’,  e  o  reconhecimento  da  própria  autoria  no  que  foi
produzido,  por  meio  de  questões  que  incentivam  a  contextualização  dos
conceitos aprendidos e a descoberta de outros conceitos que surgem durante
o desenvolvimento do projeto.”[2]

O programa Scratch possibilita a pedagogia do “aprender-fazendo”, pois a facilidade de construir

animações e jogos oportunizam de forma lúdica produzir seus próprios conhecimentos. Essa linguagem

tecnológica foi desenvolvida  pela Media Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT)  para

possibilitar crianças, a partir dos 7 anos, a criarem seu próprios programas, publicar os programas feitos e

explorar o que já foi feito por outros usuários.

Metodologia

O trabalho foi desenvolvido em 12 encontros, durante a primeira aula do projeto, foi incentivado

aos alunos que explorarem os jogos e animações que feitas por outros usuários no website do scratch[1]

com o intuito de criar uma visão do que é possível fazer na ferramenta. Nas semanas seguintes houve de

exploração  dos  recursos  que  envolveu  atividades  e  discussões  sobre  os  conceitos  de  lógica  de

programação e matemática, em seguida, os alunos aplicaram esses conceitos usando os recursos do

Scratch,  para criarem as atividades propostas (jogos e animações).  As atividades começaram com o

desenvolvimento de projetos simples com uma ou mais funções como a movimentação e mudança de

quadros, quando se tinha um modelo parecido eram incentivados a modificá-lo com novas funções para

deixar o jogo com a personalidade de cada aluno.

Considerações finais

Em relação às atividades foi identificado que os aspectos mais relevantes para os alunos foram

incorporados nos jogos ou animações que eles construíram. Novas funcionalidades foram adicionadas

para superar a versão do sistema feito anteriormente pelo próprio aluno. Para isso os alunos tiveram que

explorar seus sistemas, utilizar raciocínio lógico e alguns conceitos de matemática, tendo como resultado

jogos e animações mais complexas.

Para socialização dos jogos houve uma apresentação no dia 12 de julho para todos os alunos da

escola municipal já citada. Essa apresentação foi realizada na “feira do Conhecimento” (feira de trabalhos

desenvolvidos pelos alunos da escola semelhante a uma feira de ciências) e os bolsistas acompanharam
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os alunos envolvidos no projeto. Ver figura ao lado que ilustra esse dia. Segundo um dos bolsistas “Este

projeto foi e continua sendo uma experiência  incrível  para  todos  envolvidos  no  projeto, tendo a

oportunidade de ensinar e aprender, além disso os alunos e a escola ganham uma experiência que nunca

se consegue trazer no currículo básico e também um conteúdo que não se é explorado na maioria das

escolas”. Numa pesquisa interna com os alunos da escola municipal envolvidos no projeto foi possível

verificar a preferência dos alunos entrevistados por continuar com o projeto no segundo semestre de

2018,  por  isso o projeto continuará  com a proposta  de construir  jogos  com temas ligado ao fim do

preconceito, preservação do meio ambiente e história do Contestado.

Referências

[1] https://www.scratchbrasil.org/

[2]  Rodriguez, C., et al.. Pensamento Computacional: transformando ideias em jogos digitais usando o
Scratch. In Workshop de Informática na Escola, 2015.

[3] http://www.oecd.org/pisa/
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IMPACTOS ECONÔMICOS DE CRUZEIRO NA CIDADE DE
FLORIANÓPOLIS

 

Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro.
Autores: Edson Estevan Köhler. CAMARGO80; Gabriel Arruda. BIANCHINI81; Pedro José RAYMUNNDO82;

Tiago Savi MONDO83

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Florianópolis (IFSC - Fpólis)

Resumo:  A partir  da  temporada  de  2011/2012  o  turismo  marítimo  no Brasil  apresentou  significante
declínio em sua taxa de crescimento, retornando com ascensão na temporada de 2018 com a expansão
de rotas no litoral Catarinense. Florianópolis recebeu, na praia de Canasvieiras, o transatlântico da MSC
Preziosa com aproximadamente 4.500 mil passageiros. Este estudo de carácter exploratório e descritivo
utiliza o método de coleta de dados a partir de uma pesquisa quantitativa aplicada com 350 passageiros e
tem como objetivo identificar o perfil do turista e o impacto econômico da escala nessa cidade, bem como,
mensurar  a qualidade da receptividade e infraestrutura  constatada pelos passageiros.  A metodologia
utilizada foi um questionário aplicado aos tripulantes que desembarcaram na cidade, e sua análise foi
realizada através de métodos estatísticos. Os resultados do trabalho demonstram o perfil do turista em
relação à origem, classe econômica, faixa etária e gastos com alimentação, transportes passeios e outros
realizados na estada. Além disso, foi possível identificar a potencialidade das escalas de cruzeiros na
cidade,  pois  a  maioria  dos  turistas  retornaria  e  indicaria  para  amigos  e  familiares,  demostrando  o
potencial turístico da cidade.

Palavras-chave: cruzeiro; demanda; turista.

Introdução

A atividade turística é realizada para diversos fins, tais como lazer, descanso, entretenimento,

fuga  da  rotina,  turismo  de  negócios,  vivenciar  a  cultura  de  determinado  local,  entre  outros.  Essas

interações da atividade turística levam os indivíduos a movimentarem a economia do destino turístico.

O deslocamento constante de pessoas aumenta o consumo, motiva a diversidade de produção

de bens e serviços e possibilita o lucro e a geração de emprego e renda. Apesar de alguns estudos, tal

como de LAGE & MILONE (2000), demonstrarem que o turismo apresenta efeitos econômicos, sociais,

culturais  e  ambientais  múltiplos  e  produz  resultados  nem  sempre  divididos  igualmente  entre  os

envolvidos. Os impactos econômicos do turismo representa para um município uma fonte de renda e de

emprego, desperta expectativa e esperança quanto a melhorias nas condições de vida.

Diante  disso,  esta  pesquisa  busca  identificar  os  impactos  econômicos  e  perfil  de  demanda

realizada com os turistas que desembarcaram do cruzeiro da MSC Preziosa, que atracou na cidade de
80  Técnico em agroindústria UFSM, acadêmico Tecnólogo em Hotelaria – IFSC, 
edsonkohler@hotmail.com.

81  Acadêmico Tecnólogo em hotelaria – IFSC, gabriel.arruda.bianchini@gmail.com

82  Professor do IFSC – pjraymundo@ifsc.edu.br

83  Professor do IFSC – tiago.mondo@ifsc.edu.br
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Florianópolis no dia 24 de março de 2018. Teve como objetivo coletar e analisar informações referentes

aos gastos dos turistas no período e suas percepções a respeito desse destino turístico.

Metodologia

A metodologia  utilizada neste  trabalho  é  classificada  como descritiva,  do  tipo  de  estudo de

campo. Foi elaborado um questionário contendo treze questões que foi aplicado pelos alunos da 5ª fase

do Curso Superior  de  Tecnologia  em Hotelaria,  como forma de aprendizagem prática das Unidades

Curriculares de Estatística e Gestão da Qualidade. Para o cálculo dos resultados foi utilizado o método de

procedimento  matemático  a partir  de  uma pesquisa  quantitativa  para  identificar  o perfil  do  turista,  o

impacto econômico e questões como qualidade dos serviços, receptividade e infraestrutura da região. 

A população pesquisada, no dia 24 de março de 2018 no Trapiche de Canasvieiras, localizado

no norte Ilha de Santa Catarina,  foi  de 2.600 passageiros  que desembarcaram do navio.  A amostra

coletada para a pesquisa foi de 347 questionários válidos, resultando em um erro amostral de 4,9% em

um intervalo de confiança de 95%.

Considerações finais

O objetivo da pesquisa foi alcançado, pois foi possível identificar e analisar o que se foi proposto.

Dentre  os respondentes  a maioria  era do  estado  se  São Paulo  (76,9%),  do  sexo feminino  (58,2%),

casados (45,2%), com faixa etária entre 30 e 39 anos (24,5%). Em relação a sua percepção da cidade de

Florianópolis 70% estavam pela primeira vez na cidade, 93,9% pretendem voltar e 95,4% indicariam a

cidade a amigos e parentes.

O gasto médio dos turistas que desembarcaram foi de R$219,83. Outros gastos estratificados

são uma forma de entender o que os turistas fizeram. 16,5% dos turistas fez algum passeio fechado em

Florianópolis,  45,8% dos turistas  consumiu  em restaurantes,  10% dos turistas não fez passeio,  mas

utilizou algum tipo de transporte (taxi, ônibus, Uber) e 9,94% dos turistas fizeram compras (gerais e de

lembranças). Considerando os 2.600 passageiros que desceram em Florianópolis e a média de gasto de

R$ 176,12, o impacto econômico direto da escala teste foi de R$ 457.912,00.

Dessa foram,  a  partir  da coleta  de dados foi  identificado o perfil  do turista de cruzeiro  em

Florianópolis e seu impacto econômico na cidade. Foram investigados os gastos por pessoa e concluído

que houve uma média de consumo baixo em comparação com cruzeiros em outros locais, onde segundo

relatório  da  CLIA  Brasil  (2017,  p.23)  este  valor  é  em  média  R$  559,80.  Os  Valores  gastos  foram

distribuídos em alimentação, passeios, traslados e outros serviços. Considerou-se também a questão de

ter sido um mini cruzeiro de três dias na Costa Brasileira, onde a tomada de decisão de parada na Ilha

ocorreu depois da compra dos pacotes, onde muitos cruzeiristas não planejaram sua parada. A pesquisa
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demonstra  que Florianópolis  tem potencial  turístico,  porém deixa  também evidente  que necessita  de

melhorias nas estruturas tanto de recebimento e chegada do navio como de mobilidade urbana para

trazer  fluidez  na locomoção aos diversos  atrativos turísticos.  Sugere-se a continuidade de pesquisas

futuras para melhor entender e auxiliar a captação de um número maior de turistas.

Referências

LAGE, Beatriz H. & MILONE, Paulo César (Orgs.).  Impactos sócio-econômicos globais do turismo. In
LAGE, Beatriz H. & MILONE, Paulo César. Turismo: teoria e prática, São Paulo: Atlas, 2000, p.117-130.

CLIA, Cruize Lines International  Association.  Estudo de perfil  e impactos econômicos no Brasil,  FGV
projetos: 2017.
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RONDON IFSC - EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

DT3-Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional inclusivo

Autores: Angélica. Soupinski1.
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo: A troca de conhecimento é por muitas vezes mais recebida do que entornada, não somente
pelos próprios participantes como com a comunidade em geral, sendo 45 pessoas de diferentes áreas do
conhecimento, de diferentes regiões e situações vividas por cada um. Deste, o projeto tem como objetivo
geral  levar  conhecimento  e  possibilitar  o  desenvolvimento  sustentável  do  conhecimento  acadêmico,
cultural e  social  através  de  oficinas,  palestras  visando  as  oito   áreas   da  extensão universitária:
educação;  saúde;  meio  ambiente;  direitos  humanos  e  justiça;  cultura;  comunicação;   trabalho   e
tecnologia;  e  extensão.  São  7.900  pessoas  atingidas diretamente pelo projeto somente na operação
Encantos do Vale e 40 mil de forma indireta.

Palavras-chave: Ação; Rondon; Comunicação.

Introdução

O projeto Rondon busca do desenvolvimento  regional,  buscando-se, assim, a garantia  da

interdisciplinaridade, da interação entre a universidade e a sociedade, da qualidade e do impacto das

ações de extensão. Já foram realizadas diversas operações  com  a  participação  do  IFSC  (desde

2011)  operações  em  diferentes municípios mudando a realidade da comunidade ali presente, porém

o projeto não tem  visão  somente  para  a  comunidade  e  sim  para  a  formação  acadêmica  do

indivíduo participante como rondonista para integrar o acadêmico no processo de desenvolvimento

nacional.

A grande estratégia é sintetizar o conhecimento para determinado público tendo em vista o

conhecimento adquirido por todos. O objetivo maior do NER é unir ensino  dos  rondonistas,  motivo

para  estes  levarem  seu  conhecimento  para  a sociedade,  pesquisa  para  dialogar  com  a

comunidade  a  partir  do  ambiente particular do grupo de rondonistas e a extensão para levar este

conhecimento da pesquisa para a sociedade abrangendo todos e quaisquer assuntos.

Tem como objetivos: Avaliar  a realidade social  e cultural  local  e nacional;  Associar    seu

campo   de   formação   profissional   com   as   necessidades   da comunidade;Contribuir    para    a

formação    do    universitário    como    cidadão; Identificar  novas  metodologias  para  atuação

profissional   aplicadas  à  realidade cultural  e social;  Balizar Projetos de atuação cultural  e social

realizados no país;

1  Aluna Técnico integrado em Edificações; Campus Canoinhas;

angelica.s08@aluno.ifsc.edu.br.  co  m

mailto:s08@aluno.ifsc.edu.br.com
mailto:s08@aluno.ifsc.edu.br.com
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Reconhecer   a   pesquisa   e   a   extensão   como   indissociáveis   na   Prática Pedagógica/ensino;

Identificar  as  contribuições  da  extensão  para  a  formação acadêmica; Perceber a contribuição da

extensão para o meio acadêmico cultural e social;  Reconhecer  os  tipos  de  técnicas  utilizadas  em

atividades  de  extensão; Distinguir  os  conteúdos  correspondentes  à  extensão  no  espaço  de

campo; Identificar os elementos que fazem parte da estrutura de projetos para ações de extensão;

Subsidiar a elaboração e aplicação de oficinas multidisciplinares; Integrar o  acadêmico  ao  processo

de  desenvolvimento  nacional,  por  meio  de  ações participativas sobre a realidade do País; Conhecer

o percurso histórico da extensão universitária; entre outros objetivos formulados através da visão do

acadêmico e sociedade.

Metodologia

Oficinas planejadas a partir da orientação disponibilizada pela administração local, reunindo-se

cada grupo para um diálogo sobre o que abordar do assunto e como. É muito importante saber qual

público alvo estará sendo realizada a oficina. Logo após é definido como seguirá a apresentação da

oficina como atividades de interação, e apresentação do assunto. Para cada público alvo uma didática

e forma de interagir diferente, bem como materiais que podem ser audiovisuais, interação com diálogos

ou até mesmo em atividades de recreação infantil.

As  etapas  de  desenvolvimento  são  seguidas  de  um  padrão  inicial  como apresentação

dos   participantes,   área   acadêmica   e   região,   logo   após   a apresentação de cada participante

da comunidade; a partir desde ponto varia tanto pelo desenvolvimento da oficina como o objetivo desta.

Considerações finais

Todos os objetivos foram alcançados tendo em vista os resultados de público e oficinas na

última operação realizada Encantos do Vale. O Núcleo Extensionista Rondon (NER) Udesc tem um

amplo trabalho na contribuição acadêmica de todos os participantes envolvidos para futura geração na

área de trabalho.

Referências

SOUPINSKI, Angélica – Relatório de experiência, Operação Encantos do Vale. 10 a 21 de julho/
2018.

Site Udesc- Núcleo Extensionista Rondon (NER) Acesso 16 de agosto/2018. 
https://www.udesc.br/nucleorondon

https://www.udesc.br/nucleorondon
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RÁDIO ESCOLA DO IFSC CÂMPUS CHAPECÓ

DT 1 - Formas de comunicar, discursos, movimentos culturais e mediação educacional
Autores: S. H. FRANZ84; S. A. MACIEL85.

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo:  A rádio  é  uma  ferramenta  de  comunicação  que  pode  ser  utilizada  de  forma  eficiente  no
ambiente  escolar  para  proporcionar  a  interdisciplinariedade  e  expansão  do  processo  de  ensino  a
aprendizagem  e  promover  a  extensão.  O  objetivo  da  rádio  Escola  do  IFSC  Câmpus  Chapecó  é
Consolidar a Rádio Escola do Câmpus Chapecó a partir de um trabalho pedagógico, interdisciplinar, com
forte protagonismo de estudantes e professores e de um diálogo intenso com a comunidade interna e
externa do IFSC. Os programas da rádio foram gravados e desenvolvidos por discentes orientados por
servidores dos câmpus. A programação atual pode ser ouvida e baixada no formato podcast  no site da
rádio https://sites.google.com/view/radiocifscchapeco/página-inicial e também na página  do Facebook da
Rádio.  O projeto  Rádio Escola  do IFSC Câmpus Chapecó foi  submetido e aprovado no edital  2018
PROEX 03 - Projetos Permanentes de Arte e Cultura.

Palavras-chave: Rádio; Interdisciplinaridade; Comunicação.

Introdução

A rádio se destaca como um veículo de comunicação de grande atuação social, pois pessoas

das mais diferentes classes sociais, culturas e economias tem acesso a informação e entretenimento.

Ainda,  apresenta  um  papel  relevante  na  construção  de  conhecimento  e  na  escola  pode  permitir  a

ampliação da interação entre escola e aluno, de forma a expandir a processo de ensino-aprendizagem. A

rádio pode ser utilizada como uma ferramenta pedagógica de ensino que possibilita a interdisciplinaridade

e construção coletiva de conhecimento entre alunos e professores (BALTAR,2012).  Os programas de

rádio que foram desenvolvidos neste projeto são públicos, em formato de livre acesso, e assim permitem

a apresentação das atividades escolares para a comunidade interna e externa promovendo a extensão

no IFSC Câmpus Chapecó.

Objetivo  Geral:   Consolidar  a  Rádio  Escola  do  Câmpus  Chapecó  a  partir  de  um  trabalho

pedagógico, interdisciplinar, com forte protagonismo de estudantes e professores e de um diálogo intenso

com a comunidade interna e externa do IFSC.

Objetivos  Específicos:  Utilizar  a  rádio  como  veículo  de  comunicação  para  tornar  público  e

apresentar a sociedade geral o trabalho educacional realizado no IFSC Câmpus Chapecó; Incentivar e

evidenciar  através  de  programas  produzidos  e  apresentados  por  alunos  e  professores  a

interdisciplinaridade  inerente  ao  projeto;   Desenvolver  habilidades  e  tendências  comunicacionais  dos

participantes; Assessorar os professores envolvidos no projeto para que se utilizem do rádio como um

84 Vínculo (Aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação, samuhfranz@hotmail.com)

85 Vínculo (Servidor do IFSC Câmpus Chapecó/Engenharia de Controle e Automação, 
savio.maciel@ifsc.edu.br)

https://sites.google.com/view/radiocifscchapeco/p%C3%A1gina-inicial
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instrumento pedagógico e eficaz de ensino, assegurando a educação inclusiva e equitativa; Exercitar a

comunicação oral, aperfeiçoando a objetividade e clareza de exposição do pensamento; Fazer da rádio

um instrumento  pedagógico  que possibilite  a  realização  de  trabalhos  em grupo  que  desenvolvam a

criatividade e o senso crítico dos educandos; Difundir fortalecer a imagem institucional do IFSC junto a

seus públicos estratégicos;

Metodologia

Inicialmente foi  estabelecida a equipe de trabalho da coordenação da rádio,  esta equipe foi

formada  pelos  professores  colaboradores  e  bolsistas.  Posteriormente  a  coordenação  desenvolveu  o

regulamento da rádio,  que definiu  os procedimentos e diretrizes para a gravação de programas. Na

sequência foi realizada levantamento e aquisição de materiais e instalação física do estúdio de gravação

da rádio. Posteriormente foram desenvolvidos e gravados os programas da rádio. Os programas foram

desenvolvidos por grupos de discentes sob orientação de servidores do câmpus. Os discentes envolvidos

nos programas  definiram os temas, realizaram a  pesquisa, desenvolvimento da lauda e gravação dos

programas.  A operação técnica da rádio foi  feita  por  um bolsista operador,  que realizou a gravação,

edição, mixagem de programas de rádio e publicação dos programas no site da rádio e na página da

rádio no Facebook

Foi realizada a apresentação da rádio para os servidores do Câmpus com o objetivo de estimular

a  utilização da rádio  em Oficinas  de  Integração,  em projetos  que  tratem de temas técnicos  e  para

realização de debates  relacionados à educação profissional e tecnológica. 

Considerações finais

 Atualmente  a  programação  da  rádio  é  constituída  por  cinco  programas.  Programa O que  Rola  no

Câmpus: Apresenta notícias e informações do que acontece no dia a dia do IFSC, Campus Chapecó:

eventos, atividades culturais e de sala de aula, projetos de ensino, pesquisa e extensão e notícias sobre

os cursos. Atualmente está na quinta edição; Programa Juventude em Pauta: Propõe esclarecer e discutir

temáticas que interessam à juventude e aos alunos do IFSC Chapecó e comunidade externa. Traz dicas

de leitura, cinema e séries sobre a temática abordada em cada programa. Atualmente está na segunda

edição; Programa Music Space: É um programa musical  que a cada edição apresenta um artista ou

banda.  Atualmente  está  na  primeira  edição;  Programa  Copa  das  Músicas:  É  um programa  musical

inspirado  na  copa  do mundo.  Nos  programas  publicados,  foram realizadas  disputas  entre  artistas  e

bandas de diferentes países.Foram gravados e publicados sete programas de duelos durante o período

da copa do mundo na Rússia. Futuramente pretende-se realizar oficinas de capacitação com a equipe
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pedagógica  e  servidores  interessados  em  desenvolver  atividades  na  rádio  Ainda,  os  servidores  e

discentes também poderão participar de treinamentos de operação técnica da rádio.

Referências

BALTAR, Marcos. Rádio Escola Uma Experiência de Letramento Midiático. São Paulo: Cortez Editora,

2012.
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CONVERSOR CC-CC PARA A ADEQUAÇÃO DE UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM

CORRENTE CONTÍNUA86

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores: F. BROERING87; J. MOIA88; J. BASSANI89.

Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Florianópolis (IFSC)

Resumo:  Com o crescimento da demanda energética,  vêm se estudando formas de diminuir  perdas
energéticas e aumentar a geração de energia por meios renováveis. Uma das formas almejadas pela
indústria é a de implementação das chamadas microrredes de distribuição em CC. Após intensivos testes
de bancada realizados com algumas das atuais cargas eletrônicas disponíveis no mercado, foi observado
que, em grande maioria, essas cargas funcionam plenamente em CC, sob um nível de tensão de 320
Vcc,  valor  inferior  a  380  Vcc,  discutido  atualmente  como  mais  viável.  Com  objetivo  de  solucionar
parcialmente esse problema, este trabalho visa desenvolver um conversor CC-CC, capaz de adequar os
níveis de tensão. Para isso foram usadas pesquisas aplicadas, abordando o tema de forma explicativa,
utilizando  métodos  experimentais.  O  processo  de  pesquisa  culmina  com  o  desenvolvimento  de  um
protótipo, apresentado no decorrer deste trabalho, além dos resultados que puderam ser obtidos ao final.

Palavras-chave: Microrredes CC; Conversor CC-CC; .

Introdução

Um conversor do tipo CC-CC tem a função de ajustar o nível da tensão de saída, em corrente

contínua, a partir de uma entrada, também em corrente contínua, proporcionando, normalmente, uma

saída regulada. (Hart, 2001) 

Verificada em estudos  desenvolvidos  anteriormente,  a utilização de microrredes  de  corrente

contínua se mostra bastante provável, e um nível de tensão de 380 Vcc se mostra o mais viável, sendo

esse  definido  por  um  consórcio  de  empresas  norte-americanas  intitulado  Emerge  Alliance

(https://www.emergealliance.org), adotando-o principalmente na alimentação de alguns data centers. Por

meio de testes de bancada, verificou-se ainda uma melhor resposta de produtos dimensionados para uma

rede em CA quando submetidos a 320 Vcc.

86  Trabalho executado com recursos do Edital Universal de Pesquisa nº 02/2017/PROPPI

87  Estudante de engenharia Eletrônica, IFSC campus Florianópolis; feliperodriguesbroering@gmail.com

88  Professor do departamento de Eletrônica, IFSC campus Florianópolis; joabel.moia@ifsc.edu.br

89  Estudante de engenharia Eletrônica, IFSC campus Florianópolis; joao.v28@aluno.ifsc.edu.br

mailto:joabel.moia@ifsc.edu.br
mailto:joao.v28@aluno.ifsc.edu.br
mailto:feliperodriguesbroering@gmail.com
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Como recurso paliativo, visando prolongar a vida útil destes produtos já fabricados e adquiridos,

a proposta do projeto se baseia na apresentação de um conversor de uso doméstico capaz de ajustar a

tensão fornecida ao aparelho eletrônico, proporcionando uma solução eficiente e segura ao usuário final.

Metodologia

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram realizadas pesquisas bibliográficas e aplicadas,

utilizando-se como base livros, abordando o tema de forma explicativa, utilizando métodos experimentais.

Resultados e Discussão

Dentre as diferentes topologias de conversores CC-CC, podemos citar os conversores buck

(abaixadores de tensão), conversores boost (elevadores de tensão), conversores buck-boost (abaixam e

elevam a tensão). (Hart, 2001) Tais topologias são facilmente encontradas na literatura. 

Por conta da necessidade prevista de se abaixar  a tensão de 380 Vcc para 320 Vcc, foi

escolhida, para a implementação do projeto, a topologia de conversores buck. Com auxílio do orientador,

foi possível elaborar um circuito e dimensionar corretamente os componentes utilizados.

A topologia buck, com os valores de componentes utilizados no projeto, pode ser visualizada

na figura 1.

Figura 1 - Esquemático de um conversor buck

Fonte: elaborado pelos autores por meio do software Altium

O acionamento  da  chave  Q01  depende  diretamente  do  controle  da  regulação  de tensão

proporcionado pelo circuito integrado UC3843, além do uso de um driver da empresa Supplier, do modelo

DRO100S25A, responsável proporcionar isolamento ao circuito de controle. 
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Já para a alimentação dos circuitos integrados, optou-se pela utilização de um conversor CC-

CC secundário, implementado com o uso do circuito integrado Viper53. Esses circuitos auxiliares foram

dimensionados e elaborados de maneira a seguir as orientações dos fabricantes, por meio de consulta à

documentação disponibilizadas por eles.

Antes da prototipagem, a execução de simulações permitiu a validação do circuito, permitindo a

construção de um layout e posterior confecção da placa para o circuito proposto. A figura 2 mostra o

protótipo desenvolvido, já montado.

Figura 2 - Protótipo desenvolvido para o conversor CC-CC proposto

Fonte: acervo pessoal

A figura 3 apresenta a parte inferior da placa.

Figura 3 - Protótipo desenvolvido para o conversor CC-CC proposto (parte inferior)

Fonte: acervo pessoal
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Conclusões

O circuito passou por uma série de testes em diferentes condições e se percebeu a existência

de  problemas  com  a  operação  em  plena  carga.  Desse  modo,  hipóteses  de  correção  dos  defeitos

apresentados foram levantados e a execução de novos testes abriu caminho para a verificação de um

pleno funcionamento do protótipo projetado.

Referências

HART, Daniel W.. Electrónica de Potencia. Madrid: Pearson Educación, S. A., 2001. 472 p. Tradução de: 
Introduction to Power Electronics.
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ESTUDANTES IMIGRANTES: EDUCAÇÃO, TRABALHO E LAZER

DT 1 - Formas de comunicar, discursos, movimentos culturais e mediação educacional
                                           Autores: Adalberto. TABALIPA90; Wilson, OFFICIAL91.

                                           Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC-CCO)
‘

Resumo:  O Projeto de Extensão intitulado “Estudantes Imigrantes: Educação, Trabalho e Lazer” visa
aproximar o Instituto Federal de Santa Catarina, das comunidades imigrantes de haitianos e senegaleses
da  cidade  de  Chapecó,  em especial  dos  alunos  que  estudam  ou  que  já  estudaram  na  instituição,
reconhecendo nas suas experiências de vida as estratégias de emancipação destes sujeitos, articuladas
às dimensões que se relacionam ao trabalho, ao lazer e ao estudo.
O IFSC Câmpus Chapecó tem acolhido um número significativo de estudantes imigrantes, do Senegal e
Haiti, principalmente nas modalidades de Proeja e cursos técnicos, sobretudo no período noturno. Esta
realidade tem demandado da instituição uma maior aproximação com o público de imigrantes que vivem
na cidade, em especial os alunos que estudam ou estudaram na instituição, de modo a conhecer as
determinantes relacionadas ao trabalho, e as condições que estes estudantes têm para dar continuidade
aos estudos, subsidiando, dessa forma, ações que criem um ambiente favorável para acolhê-los de forma
crescente e em consonância com a missão institucional do IFSC.

Palavras-chave: migração; trabalho; lazer.

Introdução

Estima-se que a comunidade haitiana em Chapecó chegava a  4 mil  pessoas em 2010, um

número significativo mesmo pensando o mesmo público no conjunto do território brasileiro. A existência

de  vagas  de  trabalho,  especialmente  no  setor  frigorífico,  é  resultado  das  condições  predatórias  de

trabalho que afastaram boa parte dos trabalhadores  da região e, contraditoriamente,  atraíram muitos

imigrantes, pela simples existência de postos de trabalho. Os efeitos da crise econômica vem reduzindo

este contingente de trabalhadores imigrantes, embora seja ainda expressivo em Chapecó. 

O presente projeto tem por objetivo geral fazer um levantamento junto aos estudantes imigrantes

no Instituto Federal de Santa Catarina, das percepções destes acerca das experiências cotidianas que

vinculam ensino, trabalho e lazer, na elaboração de estratégias individuais e coletivas dos imigrantes no

Brasil, como forma de resistência, aos fatores sociopáticos implicados na sociedade de classes brasileira,

como a xenofobia e o preconceito racial, além dos obstáculos à reprodução material das condições de

vida e à emancipação social dos sujeitos em questão. 

          A indissociabilidade do ensino pesquisa e extensão  se articula, no presente projeto, na escolha da

temática e do campo de atuação do projeto,  voltado ao público  interno e externo.   Como objetivos

específicos,  buscaremos: reconhecer os fatores ligados às oportunidades de trabalho dos estudantes

90 Professor de Sociologia do IFSC Câmpus Chapecó . Email para contato: 
adalberto.tabalipa@ifsc.edu.br

91 Estudante  do Curso Técnico em Eletromecânica na modalidade Proeja, no Câmpus 
Chapecó. 
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imigrantes, às condições laborais e de remuneração destes; perceber as expectativas profissionais dos

estudantes e as relações mais amplas que estes estabelecem com o mundo do trabalho; buscar nas

atividades de lazer  praticadas pelos estudantes imigrantes,  formas de integração e sociabilidade que

visem fortalecer  vínculos  de  identidade e  de  troca  de  experiências  com migrantes  e  não migrantes;

subsidiar  a prática  educacional  dos  profissionais  da  educação  que atuam no IFSC,  e  o  restante  da

comunidade  acadêmica  acerca  do  fenômeno  da  migração,  permitindo  o  acesso  pleno  ao  direito  à

educação destes estudantes,  reduzindo e eliminando os obstáculos à aprendizagem e à convivência

fraterna e solidária da comunidade acadêmica do IFSC.

Metodologia

Realizou-se  até  o  momento  três  reuniões,  que  estavam  previstas  para  acontecer

quinzenalmente, no final da tarde, para que em seguida os estudantes possam acompanhar as aulas do

período noturno. A previsão é alternar também, de forma quinzenal, a atuação fora das dependências do

IFSC, em locais estes que são combinados em cada reunião presencial.

Nas reuniões ordinárias, realizamos, para além dos encaminhamentos formais para a realização

do  projeto,  o  levantamento  das  atividades  realizadas  nas  atividades  fora  das  dependências  e  uma

avaliação constante dos resultados parciais alcançados. Está planejado, até o final do projeto, a leitura e

discussão da obra “Os Jacobinos Negros”, de Cyril Lionel.Robert James.

 De início o professor apresentou o projeto para os bolsistas, servindo o texto aprovado pela

Diretoria de Extensão  do câmpus. Até o momento integram o projeto apenas os estudantes bolsistas

Wilson Official  e Moussa Faye e, por  esta razão,  não se realizou a divisão inicialmente proposta de

divisão dos estudantes em grupos por temáticas (educação, trabalho e lazer).

Os estudantes apresentaram como demanda a participação em duas atividades. Como estas

ocorriam nos sábados, os estudantes tiveram dificuldades para garantir a sua participação. Na segunda

atividade,  o professor  e coordenador  do projeto  compareceu  ao evento,  coordenado pela professora

Sandra Bordignon. Apesar de não estar previsto na programação,  gentilmente a coordenadora permitiu a

apresentação do projeto.

Na terceira reunião presencial, combinou-se que no início do segundo semestre letivo iríamos

até a UFFS conhecer o Programa Prohaiti, o Grupo de Estudos -GEIROSC e o Centro de Referências em

Direitos Humanos Marcelino Chiarello. Antes disso ocorrerá  na Unoesc o II Encontro de Pesquisadores

sobre Migração – Sul e Norte do Brasil, que tratará das práticas institucionais de acolhimento a migrantes

e a refugiados, realizado pelo PPGDR/UTFPR, o PPGE/UNOCHAPECÓ e o GEIROSC/UFFS.

Com o retorno do semestre letivo, as atividades são retomadas, com a previsão de  uma primeira

visita às comunidades em que residem os haitianos e senegaleses.  Em novembro se organizará um
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evento  aberto  no  IFSC  às  comunidades  haitianas  e  senegalesas  em  Chapecó,  apresentando  os

resultados desenvolvidos e uma avaliação acerca do projeto.

Considerações finais

 Como o projeto aprovado é de duração de quatro meses, e sua previsão de encerramento é

novembro,  não é possível   ainda tecer  considerações finais  acerca de sua realização,  mas pode-se

avaliar o que até o momento foi feito e apontar os próximos desafios.

A aproximação com os grupos que debatem a questão dos imigrantes em Chapecó, em especial

com a comunidade da Universidade Federal da Fronteira  Sul, é um dos pontos fortes da realização do

projeto até o momento. Um dos bolsistas já havia declarado interesse em ingressar num curso de ensino

superior da UFFS, e esta aproximação fortalece a relação  entre as duas instituições  federais, já que uma

das dificuldades de preenchimento  das vagas para  haitianos  nesta universidade se deve ao fato  de

muitos não terem o ensino médio completo.

Até  o  momento  não  foram  ainda  realizadas  visitas  nas  comunidades  em  que  vivem  os

estudantes haitianos e senegaleses. As reuniões até o momento contam apenas com a participação do

coordenador e bolsistas, exigindo uma maior divulgação do projeto já no início do segundo semestre.

Referências 
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escolares no oeste catarinense. Dissertação de Mestrado em Educação. UNOCHAPECÓ. 2016. 228p.
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PROJETO DE TOMADA COM MAIOR NÍVEL DE SEGURANÇA

Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores: L. MARTINS92; G. FELIPE93; R. CORAL94; M. KLUG95; J. DUMS96.

Instituto Federal de Santa Catarina(IFSC)

Resumo:  A proposta  desse  projeto  foi  o  desenvolvimento  de  uma tomada  com um maior  nível  de
segurança, usando como base o modelo já utilizado no Brasil. Com o uso do programa de modelamento
em 3D SolidWorks® e o conjunto do software e hardware para impressão em 3d da Tiertime®, foram
projetados e produzidos protótipos da nova tomada, com as peças sendo feitas de filamentos de Ácido
polilático(PLA) ou de Acrilonitrila butadieno estireno(ABS).

Palavras-chave: Impressão 3D; Tomada; Segurança.

Introdução

Dentre  os  aspectos  da  formação  humana,  a  curiosidade  é  umas  das  características  mais

notáveis.  As crianças  conseguem ser  bem perseverantes  em aprender  como as coisas  funcionam e

muitas  vezes,  por  consequência,  perseverantes  em se  colocarem em risco  e  até  mesmo em sofrer

acidentes.

Nesse projeto, o foco é a concepção de uma “tomada à prova de crianças”, sendo aplicadas

diversos mecanismos de segurança para impedir os acidentes mais comuns à crianças relacionados a

choques elétricos em tomadas comuns.

As principais mudanças são a adição de uma barreira que impede que algo seja colocado na

tomada caso ela esteja energizada, e o outro é a adição de um sistema que permite a movimentação da

tomada no eixo vertical, que junto de um um sensor vai ditar se a tomada se ela está energizada ou não.

92IFSC - Joinville (Aluno de engenharia) lucasoliveiramartins1997@hotmail.com

93IFSC - Joinville (Aluno de engenharia) gabrielluizfelipe@hotmail.com

94 IFSC - Joinville (Professor da elétrica) coral@ifsc.edu.br

95 IFSC - Joinville (Professor da elétrica) michael.klug@ifsc.edu.br

96 IFSC - Joinville (Professor da elétrica) joseflavio@ifsc.edu.br

mailto:gabrielluizfelipe@hotmail.com
mailto:joseflavio@ifsc.edu.br
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Metodologia

O  processo  de  criação  da  nova  tomada  se  deu  primeiramente  pela  conceitualização  dos

mecanismos de segurança a serem adicionados, após isso foram realizados alguns desenhos em 3D no

software de modelamento SolidWorks®, com o objetivo principal sendo a familiarização com a estrutura

padrão da tomada já utilizada no país e com o próprio software de desenho.

Com uma ideia do que devia ser feito, e com o domínio básico do programa de desenho, o

próximo passo foi associar os mecanismos de segurança ao padrão de tomada, tentando fazer o mínimo

de alterações na mesma.

Em seguida,  com o auxílio  de  uma impressora  3D UPmini  da  Tiertime®(Cartesiana)  foram

desenvolvidos protótipos da tomada, com o intuito de verificar o funcionamento e a confiabilidade dos

dispositivos de segurança.

A tomada funciona da seguinte forma:  quando ela está em posição baixa os orifícios estão

descobertos, mas ela está desenergizada, para ligar basta colocar o plugue e levantar a tomada o que faz

com que o sensor feche o circuito e energize a tomada. Caso o usuário tirar a tomada em posição alta

uma mola vai empurrar a barreira física para baixo, impedindo a inserção de qualquer objeto na tomada

energizada, para ligar ela de novo basta abaixar a tomada, inserir o plugue e levantar a tomada. Os

desenhos da figura 1 a seguir demonstram o funcionamento básico do mecanismo que permite que a

tomada se mova verticalmente.

Figura 1: Modelo representando movimento vertical da tomada.

FONTE: Desenho montado em SolidWorks® pelos autores.
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Considerações finais

Figura 2: Foto do protótipo final da tomada.

FONTE: Autores.

Com  a  conclusão  do  projeto  pode  se  dizer  que  a  ideia  da  nova  tomada  criada

certamente possui um nível de segurança mais elevado do que o padrão atualmente utilizado,

o que se dá pela adição de sistemas redundantes de segurança, onde mesmo que em alguns

casos as medidas de segurança se sobrepõem em outros eles se complementam. 
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EFEITO DO SOLO NO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE MILHO

DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
Autores: J. SCHICK; E. RUPPEL; M. REGINA; C. ARENDARTCHUK; M. A. NIZER

IFSC - Canoinhas

Resumo: O solo é o recurso natural mais intensamente utilizado na produção de alimentos. A produção
agrícola é diretamente influenciada pela fertilidade do solo. Objetivando avaliar o desenvolvimento de
plantas de milho em diferentes solos, conduziu-se um experimento em vasos, onde avaliou-se a altura e o
peso das plantas, bem como a proporção entre o sistema radicular e a parte aérea do milho. Os solos
utilizados foram provenientes do (a): Horizonte A; Horizonte B; Horizonte C; Horizonte B com matéria
orgânica, adubo e calcário; Horizonte A com adubo e calcário; Compostagem orgânica. Estes tratamentos
representaram diferentes graus de evolução na formação do solo, diferentes teores de matéria orgânica e
fertilidade do solo, além de indicarem possíveis consequências da erosão. Os resultados de altura de
plantas e massa seca de plantas indicaram que o milho é diretamente influenciado pelo grau de evolução
do solo, pela matéria orgânica do solo e pela fertilidade do solo. Observou-se ainda que quanto menores
foram as limitações impostas pelos solos, menor foi a proporção de massa seca da planta destinada ao
sistema radicular, com consequente benefício a parte aérea, produtora de grãos. 

Palavras-chave: Produção agrícola; Horizontes de solo; Agroecologia 

Introdução

Os solos são o meio no qual as culturas desenvolvem-se para alimentar e abrigar o mundo (IPF,

1998). Cerca de 70% dos solos cultivados no Brasil, apresentam alguma limitação séria de fertilidade

(Camargos, 2005). Entender a fertilidade do solo é compreender a necessidade básica para a produção

vegetal  (IPF,  1998). Solos com maior  conteúdo de carbono orgânico estão vinculados a níveis  mais

elevados de fertilidade, de biomassa microbiana e de produtividade de grãos (Sá et al., 2015). Com o

objetivo de demonstrar a importância dos solos, da fertilidade dos solos, da matéria orgânica do solo, bem

como a importância da conservação do solo na produtividade agrícola, avaliou-se o desenvolvimento de

plantas  de  milho  (Zea  Mays)  em  diferentes  solos,  os  quais  representaram  a  variabilidade  de

características desejadas.

Metodologia

Implantou-se um experimento em casa de vegetação, onde o milho - variedade de polinização

aberta SCS Catarina - foi cultivado em vasos com 20 kg de solo. Os tratamentos foram: T1) Solo do

horizonte A; T2) Solo do horizonte B; T3) Solo do horizonte C; T4) Solo do horizonte B acrescido de

matéria orgânica (20 Mg ha-1), adubo organomineral (600 kg ha-1) e calcário  (6 Mg ha-1); T5) Solo do

horizonte A,  com adubo organomineral  (600 kg ha-1)  e  calcário  (6 Mg ha-1);  T6)  Composto orgânico

(compostagem de resíduos vegetais). Utilizou-se três repetições (vasos) por tratamento. Periodicamente
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realizaram-se irrigações e controle de pragas visando oferecer condições ideais às plantas. 60 dias após

a emergência das plântulas, avaliou-se a altura das plantas com auxílio de uma trena e a produção de

massa seca das plantas (sistema radicular e parte aérea das plantas), as quais foram lavadas, secas em

estufa de circulação forçada, à 60º C por 72 horas, e então pesadas. Determinou-se o peso do sistema

radicular, da parte aérea (folhas e colmos), o peso total da planta (sistema radicular, folhas e colmos),

bem como a proporção relativa entre parte aérea e o sistema radicular.

Resultados

Os resultados de produção de massa seca total (peso da planta) e altura de plantas, seguiram a

seguinte ordem crescente: T3, T2, T4, T1, T5, e T6 (Tabela 1).

Tabela 1: Altura de plantas e massa seca de milho em diferentes solos

Tratamento Altura de plantas Massa seca
(cm) Total (g) Parte aérea (%) Raízes (%)

T3: Solo horizonte C 14 1,0 50 50
T2: Solo horizonte B 20 2,4 50 50
T4: Solo horizonte B + MO
       + adubo + calcário

52 18,3 56 44

T1: Solo horizonte A 66 26,7 75 25
T5: Solo horizonte A + 
       + adubo + calcário

81 55,9 77 23

T6: Composto orgânico 152 207,9 91 9

Os  tratamentos  T1  (horizonte  A  =  solo  da  superfície  do  solo),  T2  (horizonte  B  =  solo  da

subsuperfície) e T3 (horizonte C = camada abaixo do horizonte B, via de regra, ainda não considerado

solo), representam a sequência de horizontes comumente encontrada nos perfis de solos (barrancos).

Cada um dos perfis representa um grau de evolução na formação do solo a partir do material de origem

(rochas), o qual atinge seu ápice na formação do horizonte A, rico em material orgânico, com condições

mais favoráveis  (química,  física e biologicamente)  ao desenvolvimento vegetal.  Os resultados obtidos

(Tabela 1) corroboram essas considerações.  O desempenho do tratamento T6 (Tabela  1),  composto

basicamente  de resíduos orgânicos novamente  comprova os benefícios da matéria  orgânica  para os

solos em geral.  Importante  considerar  que em função do uso e manejo  inadequado do solo,  muitos

produtores acabam perdendo o horizonte A (e eventualmente até o horizonte B) por erosão hídrica ou

eólica, necessitando cultivar diretamente no horizonte B (ou até no C), o que diminui drasticamente a

produção (Tabela 1).  O tratamento 4 demonstra que a simples adição de matéria orgânica, adubo e

calcário não foi capaz de restabelecer a produção da condição original do solo (T1) (Tabela 1). Por outro
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lado, a situação original (T1) pode ser eventualmente melhorada pela adição de adubos e corretivos (T5),

quando necessários (Tabela 1). 

Os valores relativos de parte aérea e sistema radicular observados neste trabalho (Tabela 1),

evidenciam que quanto maior a adversidade encontrada pelas plantas de milho em relação ao meio de

desenvolvimento (solo), menor será a produção de massa seca total, e, proporcionalmente maior será o

investimento da planta em seu sistema radicular,  possivelmente  procurando aumentar  a captação de

água e nutrientes, visando o aumento da produção.

Considerações finais

O experimento realizado permitiu observar claramente a importância dos solos, da fertilidade do

solo, da matéria orgânica do solo, bem como a importância da conservação do solo na produtividade

agrícola.  Conhecimentos  como  fisiologia  vegetal,  controle  de  pragas,  irrigação,  uso  de  laboratórios,

organização de dados e redação técnica foram aprofundados nos discentes envolvidos. O desempenho

do tratamento proveniente de compostagem orgânica incentivou o aproveitamento de resíduos orgânicos

que normalmente ocupariam aterros sanitários.
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DETERMINAÇÃO DE FLAVONOIDES TOTAIS EM EXTRATOS
ALCOÓLICOS DE ESPÉCIES VEGETAIS PROVENIENTES DO MUNICÍPIO

DE CANOINHAS

DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
Autores: L. C. LEITE 97; T. M. SANTOS98; M. D. DOLZAN3; J. A. SILVA4

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo: Este trabalho apresenta a determinação do teor de flavonoides totais em extratos alcoólicos de
dez espécies vegetais provenientes do município de Canoinhas, localizado na região do Planalto Norte
catarinense. A ampla diversidade florística da região, e a escassez em estudos e pesquisas acerca da
composição química dessas espécies, desperta a necessidade em conhecer, principalmente, acerca dos
seus componentes bioativos. Desses, os flavonoides compreendem uma ampla e importante classe. O
teor  de  flavonoides  totais  foi,  então,  determinado  utilizando  espectroscopia  UV-Visível  e  curva  de
calibração com padrão de quercetina. O método apresentou limites de detecção e quantificação de 3,2 e
9,6 g/mL, respectivamente.  As espécies que apresentaram maior quantidade de flavonoides foram a
erva-mate e aroeira salsa (nas folhas).

Palavras-chave: espectroscopia UV-Visível; diversidade florística; Planalto Norte Catarinense.

Introdução

A caracterização química dos componentes presentes em espécies vegetais corresponde a um

extenso campo de pesquisa que abrange diversas áreas do conhecimento. Os extratos alcoólicos de

diversos materiais vegetais, obtidos com álcool de cereais ou com álcool etílico de outra procedência, são

considerados fitoterápicos pela Farmacopeia Brasileira, (ANVISA, 2011). Dentre os grupos de compostos

presentes que fornecem ação farmacológica encontram-se os flavonoides, cujas atividades são diversas,

incluindo ação antiespasmódica, hepatoprotetora e antioxidante (FONSECA, 2005). Na região do Planalto

Norte  catarinense,  onde  está  situado  o  município  de  Canoinhas,  é  possível  identificar  uma  ampla

diversidade de espécies vegetais dentre as quais, aroeira vermelha, aroeira salsa, frutíferas como araçá

amarelo e vermelho,  e também, a erva-mate (PETRENTCHUK, 2015).  No entanto,  são escassos os

estudos  acerca da composição química da  flora nativa  e/ou presente  na região.  Por  esse motivo,  o

objetivo desse trabalho foi determinar o teor de flavonoides totais, utilizando espectroscopia UV-Visível,

em extratos alcoólicos de 10 espécies vegetais presentes no município de Canoinhas, para conhecimento

da comunidade local e científica.
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Metodologia

Primeiramente foi realizada a coleta de 10 espécies vegetais no município de Canoinhas (ver

Tabela 1).  Em seguida as amostras foram adequadamente preparadas pelas discentes e os extratos

preparados utilizando álcool etílico 96% e massa de vegetal de forma a obter extratos com concentração

de 10%-20% (m/v).

O teor de flavonoides totais foi obtido utilizando método descrito na literatura (SAVI et al, 2017)

com adaptações: preparou-se uma solução de cloreto de alumínio (AlCl3) em metanol a 2% e 1,0 mL da

mesma foi  adicionada ao mesmo volume de extrato vegetal  alcoólico (adequadamente diluído).  Após

repouso por 10 min., realizou-se a leitura em espectrofotômetro a  425 nm. O conteúdo de flavonoides

totais foi determinado usando uma curva de calibração obtida (em triplicata) com padrão de quercetina

em concentrações entre 0 e 35 g/mL (R2= 0,9948). Os resultados obtidos foram expressos em  g de

quercetina por  mL de extrato alcoólico bem como  mg de quercetina por 100 g de material vegetal. O

método apresentou limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) de 3,2 e 9,6 g/mL, respectivamente,

calculados a partir da curva analítica (PEREIRA e FREITAS, 2008).

Considerações finais

A Tabela 1 apresenta o teor de flavonoides totais, taninos e saponinas, presentes nos extratos

alcoólicos das diferentes espécies vegetais estudadas. O teor de flavonoides é apresentado em termos

de equivalente de quercetina (ver Tabela 1), e o valor corresponde à média obtida em análises duplicatas.

Como é possível observar na Tabela 1, 9 dentre as 10 espécies analisadas apresentaram teor de

flavonoides nos  seus extratos alcoólicos.  Apenas a polpa de  araçá desidratada não apresentou teor

quantificável, o que pode ser decorrente do processo de desidratação.

Tabela 1. Teor de flavonoides totais em termos de equivalente de quercetina
Extrato Flavonoides em

massa vegetal
(mg/100g)

Flavonoides em
extrato alcoólico

(g/mL)

Extrato Flavonoides em
massa vegetal

(mg/100g)

Flavonoides em
extrato alcoólico

(g/mL)
FAA 83,2 166,5 FC 49,8 199,1
FAV 81,6 163,2 FEM 704,7 704,7
FAS 553,9 1107,9 FP 168,8 157,6
FArV 373,5 373,5 PR 20,0 40,0
FCS1 85,3 170,5 PAD <LQ <LQ

1abaixo do limite de quantificação do método. FAA= Folhas Araçá Amarelo; FAV = Folha Araçá Vermelho;
FAS = Folha Aroeira Salsa; FArV=Folha Aroeira Vermelha; FCS = Folha de Canela Sassafrás; FC = Folha
de Cedro; FEM = Folha de Erva-Mate; FP = Folha de Pêssego; PR = Pimenta Rosa; PAD = Polpa de
Araçá Desidratada.
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As folhas de erva-mate e de aroeira salsa foram as que apresentaram maior quantidade de

flavonoides. Quando observado o resultado encontrado nas folhas de aroeira vermelha e do seu fruto,

pimenta rosa, a quantidade de flavonoides foi cerca de 20 vezes superior nas folhas, o que demonstra a

relevância em atentar também para essa parte da planta, uma vez que o interesse comercial/industrial

(alimentos, cosméticos) é predominantemente do fruto (entre R$100-180/kg).
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IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
ORGANIZACIONAL COM PCD'S

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores: L. BIACHI99; D. J. H. M. DA SILVA100; J. CABRAL101; J. L. SABINO102; M. H. FRONTELI103.

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo:  Este resumo foi desenvolvido na unidade de ensino Gestão da Qualidade e dos Processos,
como parte do projeto de extensão do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais. O objetivo
deste  trabalho  foi  propor  uma  melhoria  no  processo  de  comunicação  entre  colaboradores  com
necessidades especiais em uma empresa do ramo alimentício de fast-food no centro de Blumenau (SC).
Foi  elaborada uma proposta visando minimizar os problemas de comunicação interna da empresa. A
proposta foi apresentada no IFSC para a comunidade interna e externa e deve ser repassada para a
equipe de gestão da empresa estudada.

Palavras-chave: Gestão da qualidade; Relacionamento interpessoal; Inclusão social.

Introdução

Projetos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  voltados  para  a  compreensão  e  otimização  de

processos e planejamento visando melhoria contínua da qualidade é uma ação indispensável nos cursos

de gestão e negócios.  De acordo com Paladini  (2010) um roteiro prático para viabilizar a Gestão da

Qualidade no processo envolve a implantação de atividades agrupadas em três etapas: 1) Eliminação das

perdas; 2) eliminação das causas das perdas; 3) otimização do processo.

A empresa objeto de estudo possui  dois colaboradores surdos, com apenas os gerentes de

turno/área com a especialização em libras, não sendo possível a comunicação com os demais integrantes

da equipe. Durante a pesquisa foi citado 4 problemas enfrentados pela equipe de trabalho, sendo um

deles  a  comunicação interna  com os  colaboradores  surdos.  Sendo assim,  objetivo  foi  elaborar  uma

proposta de melhoria no processo de comunicação entre colaboradores com necessidades especiais em

uma empresa do ramo alimentício de fast-food no centro de Blumenau (SC).

Segundo a Organização Internacional  do  Trabalho  (et  al  FREITAS;  2009,  p.  265)  no  Brasil,

segundo o censo realizado em 2000 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem
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24,5 milhões de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, o que representa 14,5% da população

brasileira.  Com relação à população mundial,  cerca de 10% possui  algum tipo de deficiência,  o que

significa em torno de 650 milhões de pessoas, 72% das quais estão em idade produtiva.

Metodologia

A metodologia utilizada foi o estudo de caso e os dados adquiridos ao longo deste estudo foram

colhidos através de visitas in loco a empresa. Durante a visita foi  feito um brainstorming com quatro

funcionários da empresa, entre eles, uma gerente de área, buscando identificar gargalos e oportunidades

de melhoria. O brainstorming  visa a reunião de informações para que seja feita a exploração de novas

ideias acerca de contextos ou problemas (COUTINHO, BOTTENTUIT 2007).  Os colaboradores citaram

quatro problemas: a) Volta de documentos enviados equivocadamente; b) Falha na comunicação com os

PCDs pela falta do curso de Libras entre os colaboradores;  c) Sistemas de controle terceirizados; d)

Delay  no  retorno  das  informações  e  de  suporte.  Em  conjunto  com  os  colaboradores,  optou-se  por

elaborar a proposta de melhoria para a falha na comunicação com os PCDs.  O problema em questão

proporciona dificuldades e erros na comunicação entre a equipe, ocasionando retrabalhos, desconfortos e

ansiedade entre todos da equipe.

Após análise do problema foi elaborada uma proposta de melhoria contendo: a) cartilha para uso

entre os colaboradores em suas tarefas diárias de trabalho, para assim melhorar a comunicação entre

todos os citados envolvidos no estudo realizado nessa rede. b) treinamentos para a equipe trabalho, para

incentivar a comunicação entre todos.

Considerações finais

O objetivo foi atingido, uma vez que foi elaborada uma proposta de melhoria no processo de

comunicação com os colaboradores surdos em empresa do ramo alimentício de fast-food no centro de

Blumenau (SC). A proposta visa melhorar a comunicação entre os funcionários, diminuir retrabalhos e

conflitos. Para os alunos, o trabalho foi importante para aplicação de conhecimentos teóricos na prática. A

proposta já foi apresentada no Câmpus Gaspar como resultado final do projeto de Extensão.
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GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESCOLAR

DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
M. R. Camara104; S. Mello105

Instituto Federal de Santa Catarina Câmpus Joinville (IFSC)

Resumo: A geração de resíduos sólidos no câmpus Joinville tem crescido a cada ano e demanda uma
estratégia para solucionar o problema.  O objetivo da pesquisa foi de elaborar um plano de gestão dos
resíduos  sólidos.  A  metodologia  desenvolvida  consistiu  em levantamento  de  todos  os  ambientes  do
câmpus, a classificação dos coletores e identificação dos resíduos gerados. A classificação foi efetuada
pela  tipologia  dos  coletores,  identificação  e  classificação  conforme  a  legislação  ambiental  e  normas
técnicas.  Foi  estabelecido  um fluxo  de  coleta,  proposto  o  destino  correto  e  elaborado  um plano de
gerenciamento  dos  resíduos  sólidos.  A  caracterização  dos  resíduos  gerados  possibilitou  uma
classificação  qualitativa  e  quantitativa  e  o  plano  de  gerenciamento  propõe  um  sistema  de  coleta  e
destinação eficiente e adequado à necessidade escolar. 

Palavras-chave: Meio Ambiente; Resíduos Sólidos; Gestão Ambiental.
 

Introdução

A geração de resíduos sólidos no câmpus de Joinville tem crescido a cada ano. A escola faz a

seleção e destinação parcial dos resíduos e a gestão pode ser aprimorada com um plano de coleta e

destinação,  conforme orienta  o Plano de Gestão de Logística  Sustentável  (IFSC,  2017).  A pesquisa

propõe medidas concretas para o conhecimento dos resíduos gerados, uma classificação qualitativa e

quantitativa  dos  mesmos e um sistema de coleta  e  destinação eficiente  e  adequada  à necessidade

escolar. O objetivo geral foi elaborar um plano de gestão dos resíduos sólidos; especificamente, identificar

a  procedência  dos  resíduos;  classificar  os  resíduos  conforme  a  legislação;  quantificar  os  resíduos

gerados; implantar um sistema de orientação e sinalização nos coletores; propor a destinação correta dos

resíduos.  

Metodologia

A metodologia consistiu no levantamento dos ambientes do câmpus, a classificação dos coletores

existentes e identificação dos resíduos gerados.

 A classificação foi efetuada pela tipologia e classificação conforme a legislação. Foi estabelecido

um fluxo de coleta, proposto um destino correto dos resíduos e elaborado um Plano de Gerenciamento

dos Resíduos Sólidos.

104 Professor, Instituto Federal de Santa Catarina Câmpus Joinville; 
mauricio.camara@ifsc.edu.br. Pesquisa executada com recursos do Edital 02/DEPE/CJ/2017 
de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão câmpus de Joinville. 

105  Administradora,  Coordenadora  da  Comissão  IFSC  Sustentável,  Departamento  de
Administração; Instituto Federal de Santa Catarina Câmpus Joinville; soraia.mello@ifsc.edu.br.



119

Resultados e discussões

Para identificar os resíduos foram visitados 110 Ambientes do câmpus. Foram identificados e

fotografados  os  resíduos  gerados,  os coletores  existentes,  as  cores dos  coletores  e a existência  de

etiqueta de identificação por tipo de resíduo. Os resíduos identificados foram classificados segundo a

legislação ambiental e normas técnicas (ABNT, 2004). Os 17 laboratórios atendem as áreas de Mecânica,

Elétrica e Saúde e demandam uma destinação adequada a cada tipo de resíduo. Foi  elaborado um

quadro caracterizando e classificando os laboratórios geradores  de resíduos não perigosos,  que não

apresentam periculosidade e um segundo quadro,  caracterizando e classificando os laboratórios com

resíduos  perigosos,  que  apresentam  periculosidade  como  inflamabilidade,  corrosividade,  reatividade,

toxidade e patogenicidade. A destinação dos resíduos foi avaliada e os resíduos gerados foram pesados

entre os dias 11-18/12/2017 resultando no quadro 1:

Quadro 1: Resíduos sólidos produzidos no câmpus 
Tipo de resíduo Total em kg

Resíduo sólido reciclável 80,69
Resíduo sólido orgânico 53,64
Rejeito de banheiro 57,36
Papelão 11,50
Total 203,19

                        Obs.: Os resíduos perigosos não foram pesados.
                        Fonte: Elaborado pelo autor a partir da pesagem dos resíduos

Na etapa de destinação correta dos resíduos gerados foi estabelecido um fluxo da geração, coleta

e destinação, um padrão sistêmico dos processos tornará a coleta e a destinação final eficiente. Foram

elaborados dois gráficos para orientação dos fluxos, o primeiro Fluxo de Resíduos Não Perigosos na qual

o resíduo é coletado nos ambientes em coletores identificados, são recolhidos pelo serviço de limpeza,

separados em sacos de lixo (em duas cores: verde para resíduo reciclável e marrom para orgânico) e

destinados para os contêineres existentes no depósito de armazenamento. Este procedimento existente

atualmente é eficaz e funcional. O segundo gráfico Fluxo de Resíduos Perigosos propõe que o resíduo

seja  coletado  nos  ambientes  em coletores  identificados,  recolhido  pelo  serviço  de  limpeza  para  um

depósito  e  posteriormente  destinado  para  a  reciclagem.  Este  procedimento  não  existe  atualmente  e

alguns resíduos não têm um padrão de coleta e destinação. 

A implantação do plano de gerenciamento dos resíduos segue as etapas: a) Diagnóstico: base

para  as  propostas  e  metas  com detalhamento,  projetos  e  ações.  Identifica  a geração dos  resíduos,

caracteriza a situação atual e verifica a destinação e deposição final; b) Identificação dos fluxos: análise

dos fluxos de coleta de resíduos e de retirada,  bem como a destinação final;  c)  Lugares  de coleta:

identificação dos lugares de coleta; d) Armazenamento: avaliação dos lugares de armazenamento dos
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resíduos e atribuição de responsabilidades de coleta e armazenamento;  e)  Deposição final:  coleta e

destinação  final  conforme  os  fluxos  estabelecidos;  f)  Educação  Ambiental:  processo  permanente  de

sensibilização com servidores e alunos através de eficiente de informação e conscientização: adesivos

nas lixeiras, campanhas de esclarecimento, placas de sinalização no câmpus, normas para descarte dos

resíduos. 

Considerações finais

A  separação  seletiva  ocorre  no  câmpus  e  pode  ser  aprimorada.  A  pesquisa  identificou,

caracterizou, classificou, estabeleceu os fluxos e propôs a destinação correta dos resíduos. O plano de

gerenciamento define os fluxos e controla os processos, desde a geração dos resíduos até a destinação

final.  Parte  do  processo  está  sendo  efetuado,  tornando  a  implantação  do  plano  de  gerenciamento

facilitada  e  exigindo  pequenas  adaptações.  Desta  forma,  a  pesquisa  contribuiu  para  a  gestão  dos

resíduos sólidos. Aos alunos envolvidos, possibilitou a prática da pesquisa e a contribuição na resolução

de um problema ambiental na escola. 

Agradecimentos

A pesquisa  surgiu  como demanda  da  Comissão  IFSC Sustentável  em 2017  e  contou  com a
colaboração  da  comissão.  A  coleta  dos  dados  teve  a  colaboração  dos  alunos  dos  cursos  CTI
Eletroeletrônica I e CTI Mecânica I do semestre 2017-2. 
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE HORÁRIOS ACADÊMICOS

 Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores: J. FELIPE; F. SILVA.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC)

Resumo: Em todo começo de período letivo, há sempre a preocupação com os cursos e a distribuição
dos  horários  das  aulas,  pois  é  uma  tarefa  trabalhosa  e  que  demanda  tempo.  Então,  sentiu-se  a
necessidade de criar um software para facilitar a distribuição desses horários e reduzir o tempo investido
nessa atividade para a nossa cliente. Para a elaboração do projeto, será utilizado HTML5 e CSS3 para a
parte do desenvolvimento  web e também adaptaremos o site para os dispositivos móveis. E para uma
interação maior no site, utilizaremos a linguagem PHP, e também que o sistema interaja com o banco de
dados. Ao longo do ano de 2018, criaremos um  software de gerenciamento de horários acadêmicos,
satisfazendo  as  necessidades  de  nossa  cliente  e  deixar  de  forma  mais  ágil  o  seu  processo  de
gerenciamento. 

Palavras-chave: gerenciamento; software; programação.

Introdução

Em todo começo de período letivo, há sempre a preocupação com os cursos e a distribuição dos

horários  das  aulas,  pois  é  uma  tarefa  trabalhosa  e  que  demanda  muito  tempo.  Então,  sentiu-se  a

necessidade de criar um software para facilitar a distribuição desses horários e reduzir o tempo investido

nessa atividade, já que os existentes no mercado, apesar de cumprir com alguns requisitos eles têm

custo elevado e a maioria dos gratuitos não possuem todos os requisitos que a cliente precisa.

Este projeto tem como objetivo geral  desenvolver  um sistema de gerenciamento de horários

acadêmicos que, inicialmente será utilizado por uma professora que não encontrou em outros softwares

gratuitos as funcionalidades necessárias.

Os objetivos específicos desse sistema são gerenciar os cursos, professores, quadro de horários

das aulas e carga horária dos cursos, sendo que os horários devem ser calculados pelo próprio sistema.

Inicialmente poderá ser feito o cadastro do curso, das disciplinas do curso e dos professores que irão

lecionar. O usuário poderá acessar o sistema através de uma plataforma Web ou dispositivos móveis.

Dessa forma, será possível fazer a escolha dos dias letivos, sendo permitido adicionar mais de

um professor em uma disciplina, e, ocorrendo choque de horários, o sistema deverá emitir alertas (limite

de  horas  dos  professores,  conflitos  de  horários  das  aulas,  entre  outros).  Ainda  será  possível  fazer

consultas,  emitir  relatórios  (imprimir  ou  não)  e  todos  os  campos  inseridos  poderá  ser  alterado  pelo

usuário.

Para construir este software será necessário: pesquisar ferramentas para criações de protótipos,

banco  de  dados,  código  fonte  e  outras  ferramentas  que,  no  decorrer  do  desenvolvimento,  serão

necessárias.
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Destaca-se  que  o  projeto  do  sistema  está  em  fase  de  desenvolvimento  e  a  previsão  de

conclusão é em dezembro deste ano. 

Metodologia

Para a elaboração do projeto, será utilizado HTML5 e CSS3 para a parte do desenvolvimento

web  (site),  com  um  pedido  específico  da  cliente  de  um  sistema  clique  e  arraste  tendo  um  fácil

entendimento e não ter que abrir diversas janelas para montar um horário para cada professor.

Já em relação aos dispositivos móveis, teremos o Web responsivo que adapta um site para um

celular ou tablet, sendo assim, dependendo de onde esteja, será possível verificar em qualquer momento

do seu dia as aulas cadastradas dos professores desde que haja conexão a internet.

Bem possível, quando finalizado o layout e janelas prontas, poderemos dar início ao banco de

dados  que  utilizaremos  o  Brmodelo  para  uma  modelagem  conceitual  e  depois  começar  a  dar

funcionalidade para ele utilizando o MySQL, junto a ferramenta WorkBench.

Após isto, partiremos para a criação de um servidor com a linguagem PHP, pois ele é focado

principalmente na área de criação de servidores, utilizado também para desenvolvimento web. Entretanto,

como ainda o conhecimento é pouco, há chances de haver mudanças futuramente.

Considerações finais

Ao longo do ano de 2018, criaremos um software de gerenciamento de horários acadêmicos,

satisfazendo as necessidades de nossa cliente, que serão: impressão de relatórios, um sistema clique e

arraste e emissão de alertas em caso de possíveis erros. Previamente, apenas a cliente deve controlar e

utilizar  o  programa  (interno,  em  que  só  ela  poderá  fazer  alterações),  porém,  futuramente,  demais

professores poderão ter seus cadastros com limitações de alterações. O desenvolvimento desse sistema

deve corrigir erros humanos que acontecem normalmente, citando os choques de horários que ocorrem

na criação de um curso, ou na distribuição de carga horárias de professores.

Para  o  fácil  uso  do  programa,  pretendemos  colocar  poucas  janelas  funcionais  para  que  o

programa não fique com um visual muito poluído. Então, planejando um pequeno esboço, por hora, terá

três telas: um para entrar no sistema, uma janela para cursos e professores e a última para agendamento,

na qual estará o propósito do sistema.
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IDENTIDADE VISUAL E CONJUNTO GRÁFICO DO PROJETO INSTRUMENTAÇÃO HANS
BROOS

DT 1 - Formas de comunicar, discursos, movimentos culturais e mediação educacional
Autores: Y. P. PASSOS1; B.B. BIELSCHOWSKY2; M. WATANABE; A. P. P. CORREIA3

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo:  Este projeto foi feito em cinco etapas e constitui-se de uma reunião, pesquisa da temática,
correção,  execução e finalização de todas as etapas  gráficas do projeto.  Conta  com a produção de
mapas, banners, mídias digitais e impressas. Este projeto teve como objetivo a criação da parte gráfica
do projeto de instrumentação Hans Broos.

Palavras-chave: Projeto; Hans Broos; Conjunto Gráfico.

Introdução

 Este  projeto  de  extensão  constitui-se  no  desenvolvimento  da  parte  gráfica  do  projeto  de

Instrumentação Hans Broos, que inclui dois mapas com as localizações das obras (um de Santa Catarina

e outro de Blumenau),  a  logo utilizada no projeto,  o layout  de quinze  banners  e demais formas de

divulgação gráficas impressas e para mídias digitais, como cartazes, slides e convites. O projeto iniciou a

partir da pesquisa e estudo da vida e obra do arquiteto Hans Broos, que nasceu, cresceu e se formou no

continente Europeu e veio para o Brasil na década de 1950. Aqui pode desenvolver diversos dos seus

trabalhos em Santa Catarina e São Paulo, com destaque para Blumenau, onde realizou diversas obras

icônicas, que serão destacadas neste projeto. 

Após  breve  pesquisa  sobre  o  arquiteto,  foi  feita  uma  pesquisa  imagética  das  principais

características trazidas da Europa por ele e aplicada em suas obras, com destaque para a influência de

elementos da escola Bauhaus, como ângulos retos e formas simples. Foi feito um painel imagético para

estudo  como  referência  de  algumas  bases  de  conhecimentos  de  design para  então  extrair  as

características  que  seriam  mais  utilizadas  como  padrão  na  linguagem  e  também  para  tornar  a

comunicação  mais  clara,  simples  e  que  retratasse  e  trouxesse  a  referência  do  estilo  marcante  do

arquiteto. Este trabalho teve como uma das principais características a importância de atentar o olhar

para as incríveis obras arquitetônicas de Hans Broos que temos em nosso estado, Santa Catarina, e

poder também preservar os trabalhos deste arquiteto.

Os principais objetivos desta parte do projeto foram: conhecer mais sobre a obra do arquiteto

Hans Broos; trabalhar com os referenciais gráficos utilizados por ele; extrair uma linguagem própria do

arquiteto; utilizar esta linguagem no material gráfico; criar uma logo que remetesse ao arquiteto; utilizar
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demais materiais gráficos para divulgação do arquiteto Hans Broos e de suas obras, tendo em mente a

sua importância para o estado de Santa Catarina e para a história da arquitetura no Brasil.

Metodologia

O processo de execução do projeto foi dividido em cinco etapas, sendo elas: Briefing, Pesquisa,

Experimentação, Correções, Execução e Finalização. A primeira etapa foi a do Briefing, que se trata de

uma conversa inicial contendo as ideias para o projeto. Para isto foi feita uma reunião prévia com os

professores  orientadores  sobre  o  que  eles  esperavam  do  projeto  e  as  atividades  que  precisam  ser

realizadas até o período de execução previsto. Foi falado sobre a temática do projeto Instrumentação

Hans Broos, apresentação dos principais  pilares da pesquisa e extensão do projeto em questão e a

apresentação ao corpo da equipe (que constitui-se de dois  professores  orientadores  e cinco alunos,

sendo três bolsistas e dois  voluntários).  A partir  desta primeira reunião foram passadas as primeiras

tarefas a serem executadas: a) um mapa do estado de Santa Catarina com as localizações das obras

pelas cidades; b) um mapa de Blumenau com as localizações detalhadas das obras; c) uma logomarca

para o projeto; d) Quinze banners; f) Cartaz divulgação; g) Flyers das obras; h) Slides para apresentação.

A segunda etapa foi a de Pesquisa, com leituras de diversos artigos e notícias/reportagens indicadas

pelos professores sobre o arquiteto Hans Broos, onde foi possível conhecer melhor sobre sua história,

suas obras e sua jornada no Brasil,  especialmente em Santa Catarina. Foram coletadas imagens das

suas  obras  e  que  representassem  o  arquiteto  como  referência.  Foi  criado  um  painel  imagético  de

inspiração e a partir desses foram feitas análises para a criação do estilo da linguagem e para a logo. A

terceira etapa foi a de Experimentação, utilizando todo o conhecimento extraído em símbolos, cores e

formas na linguagem da logotipo e nos mapas como forma de experimentação. Foram criadas diferentes

formas de comunicar e analisar qual dos caminhos faziam mais sentido para o projeto. A quarta etapa foi

a de “Correção”, quando nos reunimos em equipe e tomamos algumas decisões para com o que já estava

feito. Este momento foi utilizado para rever os conceitos do projeto, onde foi acertado utilizar as cores e

formas extraídas e onde seria possível melhorar e evoluir com o que já estava encaminhado. Foi criada

então a logo oficial para somente ajustes finais. A etapa final foi a de Finalização dos mapas, pequenos

ajustes de tons da logo e com a linguagem escolhida, a criação dos quinze banners e demais materiais

gráficos (Flyers, convites, cartazes e slides para apresentação).

Considerações finais

O projeto foi bem desenvolvido por todos os integrantes da equipe, a contribuição para com a

formação acadêmica dos participantes foi muito grandiosa, uma vez que foi possível conhecer de perto as

obras e se aprofundar na história deste arquiteto tão importante para a arquitetura no Brasil. Conclui-se

que os objetivos do projeto foram realizados com sucesso. Todas as etapas foram executadas com tempo
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hábil para futuras correções e possibilidade de ajustes de acordo com as opiniões de toda a equipe. Será

possível  dar continuidade ao projeto com a inclusão do material  gráfico de obras em outros estados

também executadas pelo arquiteto Hans Broos.
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INSTITUCIONALIZAÇÃO DO RELACIONAMENTO COM OS EGRESSOS DO IFSC – CÂMPUS
CRICIÚMA.

DT 3 – Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional inclusivo
Autores: A. C. CASTRO106; B. P. MARIANO107; C. D. OFUGI108; E. D. BRUNA109; F. SPRÍCIGO110; G. O.

FERMO111; I. K. SPACECK112; L. M. CÚNICO113; M. L. GRAMS114; M. SANTOS115; R. BATTISTI116; S.
SILVEIRA117.

Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC)

Resumo:  Caracteriza-se a institucionalização do relacionamento com os egresso no IFSC – Câmpus
Criciúma, como ferramenta organizacional no âmbito da Educação Técnica e Tecnológica para a criação
de  canais  de  contato  de  relacionamento  entre  o  egresso  e  a  instituição.  O  objetivo  do  projeto  é
proporcionar um diálogo continuado e frutífero entre o egresso e a instituição capaz de retroalimentar as
ações de gestão, bem como a definição das políticas e ações de ensino, pesquisa e extensão. Como
resultado espera-se obter dados sobre a inserção no mercado de trabalho, aspectos sociais, do curso e
da vida profissional do egresso.

Palavras-chave: Educação; Sociedade; Mercado de Trabalho.

Introdução

Considerando  a  missão  do  IFSC  de  formar  cidadãos,  por  meio  da  educação  profissional,

científica  e  tecnológica,  o  estudo  e  interação  com  o  egresso  mostra-se  como  ferramenta  para  a

retroalimentação de políticas de ensino, pesquisa e extensão.

No  presente  trabalho,  relata-se  a  institucionalização  do  projeto  de  relacionamento  com  os

egressos,  no IFSC-Câmpus Criciúma,  como uma alternativa para a criação de canais  de contato de

relacionamento entre o egresso e a instituição.

106 Discente do curso superior Engenharia Mecatrônica. ana.cris.8@outlook.com.

107 Docente Edificações 40h DE. bruno.mariano@ifsc.edu.br.

108 Docente Física 40h DE.  carlos.ofugi@ifsc.edu.br.

109 Técnica Administrativa. edna.maria@ifsc.edu.br.

110 Técnico Administrativo. fabricio.spricigo@ifsc.edu.br.

111 Docente Edificações 40h DE. graziela.olivo@ifsc.edu.br.

112 Docente Matemática 40h DE. Iuri.spaceck@ifsc.edu.br.

113 Docente Eletrotácnica 40h DE. lucas.cunico@ifsc.edu.br.

114 Docente didática 40h DE. Marcos.grams@ifsc.edu.br.

115 Técnica Administrativa. Marisilvia.santos@ifsc.edu.br.

116 Docente química 40h DE. rodrigo.battisti@ifsc.edu.br.

117 Docente física 40h DE. Sergio.silveira@ifsc.edu.br.
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Metodologia

Em 2017, o NUPE (Núcleo de Permanência e Êxito), vinculado à Direção Geral do Câmpus,

formado  por  servidores  docentes  e  técnico-administrativos,  desenvolveu  o  projeto  de  extensão

“relacionamento com o Egresso”. O projeto buscou, através da aplicação de questionário, atualizar a base

de dados institucional,  coletar  informações dos aspectos qualitativos da instituição, obter informações

sobre  o  mercado  de  trabalho  e  empregabilidade  dos  egressos.  Os  dados  obtidos  poderiam,

posteriormente, ser utilizados pelos setores competentes na revisão de Projetos Pedagógicos de Curso e

em políticas de Permanência e Êxito.

Com a conclusão dos trabalhos, os resultados positivos alcançados e a importância no âmbito do

enfrentamento  da  evasão,  a  Direção  Geral  do  Câmpus  institucionalizou  no  ano  de  2018  o  projeto

Relacionamento com o Egresso no Campus Criciúma.

Atualmente  o  projeto  conta  com uma  equipe  formada  por  um  discente  bolsista,  servidores

docentes  e  técnico-administrativos  membros  do  NUPE,  que  são  responsáveis  pela  elaboração  e

aplicação do questionário aos egressos, assim como a análise dos resultados obtidos e o repasse das

informações obtidas à gestão do câmpus.

Considerações finais

Com  a  institucionalização  do  projeto,  estão  sendo  desenvolvidas  e  aprimoradas  ações

direcionadas ao desenvolvimento de mecanismos de interlocução entre o IFSC Campus Criciúma e seus

egressos.  Como  atividades,  destacam-se:  a)  organização  e  consolidação  de  banco  de  dados  com

informações  relativas  aos  egressos  do  campus;  b)  Elaboração  e  aplicação  anualmente  de  um

questionário quali-quantitativo, com questões abertas e fechadas, a fim de se obter uma avaliação quanto

à qualidade, adequação e pertinência da formação recebida no IFSC-Câmpus Criciúma relacionando-se

com as perspectivas do mercado de trabalho por parte dos egressos após a conclusão do curso; c)

Elaboração de relatórios sintéticos,  de caráter  executivo,  para subsídio nas tomadas de decisões da

Direção Geral quanto a política de permanência e êxito, e na elaboração de Projetos Pedagógicos; d)

Organização de encontro, anual, com os egressos objetivando fortalecer a identidade institucional, formar

redes, divulgar resultados e compartilhar experiências.

Referências

BRASIL, 2014. Documento Orientador para a superação da evasão e da retenção na rede de educação
profissional, técnica e tecnológica. MEC/SETEC, 37P.
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COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS DO IFSC CAMPUS LAGES VISANDO A
MELHORIA DOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
Autores: E. HINTZE118; F. DOMINGO ZINGER119;

L. COSTA de OLIVEIRA120; J. da SILVA121; ; G. BACHEGA ROSA122; I. FELIPE de SOUZA MARTINS123;
M. LUIZA de SOUZA MARTINS124

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de santa Catarina, Câmpus Lages (IFSC Lages)

Resumo:  Com  objetivo  de  quantificar  a  proceder  um  destino  ecologicamente  correto  aos  resíduos
orgânicos  produzidos  pelos  servidores  e  alunos  do  Câmpus  Lages,  foi  realizada  a  quantificação  e
construção de uma composteira padrão e de referência;  conscientização dos servidores, funcionários
terceirizados da limpeza do câmpus e alunos sobre a importância do descarte adequado de resíduos,
bem como a política de sustentabilidade do IFSC. Os resíduos coletados foram resultantes da limpeza
diária  de  lixeiras  orgânicas  do  câmpus  e  da  cantina,  contendo  restos  de  alimentos,  pesados  e
direcionados aos canteiros de compostagem. Foram coletados dentro da vigência do projeto um total de
1052 quilos de resíduos orgânicos (957,6 kg da cantina e 94,8 das lixeiras orgânicas).  Todos esses
resíduos se encontram em processo de compostagem na composteira de 24 m2  (8m x 3m) construída
com os recursos desse projeto.

Palavras-chave: compostagem; destino correto;

Introdução

 Ao longo dos últimos anos, o Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC vem elaborando e implantando

o Programa IFSC Sustentável, com o objetivo de propor e sistematizar a prática de ações que visem à

redução  do  impacto  ambiental  dos  processos  institucionais,  o  aprimoramento  da  gestão  visando  à

eficiência, à atuação com foco social e ao desenvolvimento de uma cultura para a sustentabilidade (PLS,

2017).

 O presente projeto uniu forças para a implantação das ações previstas no PLS do Campus Lages,

envolvendo  discentes  na  geração  e  sistematização  das  informações  coletadas  sobre  o  destino  dos

resíduos orgânicos, buscando um destino adequado aos mesmos, além de melhorar os indicadores de

sustentabilidade do Campus Lages.

118  Aluna [Técnico em Análises Químicas], elenicehintz@gmail.com

119  Servidor [Docente/ Agronomia - agroecologia], fernando.zinger@ifsc.edu.br

120  Servidor [Docente/ Recursos naturais], luciane.costa@ifsc.edu.br

121  Aluno [Técnico em Análises Químicas], jhonatan.soul@gmail.com

122  Aluno [Técnico em Análises Químicas], bielbachega@gmail.com

123  Aluno [Técnico em Agroecologia], iurif99@gmail.com

124  Aluna [Técnico em Agroecologia], mirelamartins99@gmail.com

mailto:elenicehintz@gmail.com
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Os objetivos desse projeto  foram a quantificação da geração de resíduos orgânicos no IFSC-Lages;

propondo um destino ecologicamente correto; construção de uma composteira padrão e de referência;

conscientização dos servidores, colaboradores terceirizados e alunos sobre a importância do descarte

adequado de resíduos, bem como a política de sustentabilidade do IFSC.

Metodologia

O trabalho foi conduzido, no Instituto Federal de Educação, Ciência  e Tecnologia  de  Santa  Catarina,

Câmpus  Lages  –  SC.  Os resíduos orgânicos coletados e pesados foram: resíduos da limpeza diária de

lixeiras orgânicas e resíduos alimentares como cascas e restos de alimentos da cantina do campus.

Sendo então levados aos canteiros de compostagem, por  onde  permanecerão  por   três   meses.

Também  foi  realizada  uma capacitação  com os  funcionários  terceirizados  da  limpeza  do  campus  e

também  com  todos  os  servidores  e  estudantes  sobre  a  importância  do  projeto.  A construção  da

composteira se iniciou em março e finalizou-se em maio de 2018, com uma área útil de 24 m2.

Considerações finais

A destinação correta dos resíduos orgânicos do Câmpus Lages é hoje um exemplo de sucesso,

pois  o  que  ia  ser  descartado  de  forma  inadequada,  hoje  é  adubo  para  nossas  unidades  didáticas

agroecológicas. Pretende-se expandir esse projeto para os demais resíduos recicláveis do câmpus.

Quadro 1 – Quantitativo de coleta de resíduos orgânicos do Câmpus Lages

Cantina (kg) Câmpus (kg) Total (kg)

957,6 94,8 1052

Fonte: Fernando Domingo Zinger; Luciane Costa de Oliveira (2018-2018).

Figura 1  – Unidade de compostagem de resíduos orgânicos.
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Fonte: Fernando Domingo Zinger; Luciane Costa de Oliveira  (2018).
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RELATO DE EXPERIÊNCIA RONDON – OP. ENCANTOS DO VALE,
BOTUVERÁ 2018.

Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional inclusivo.
Autores: B. TEIXEIRA125; M. MARTINHO126.
Instituto Federal de Santa Catarina. (IFSC)

Resumo: O projeto RONDON –  Encantos do Vale, levou estudantes de diversos estados brasileiros a 13
cidades do Vale do Itajaí. Por meio desse relatório, será detalhada a experiência na cidade de Botuverá,
que fica a cerca de 120 km da grande Florianópolis.  Foram 11 dias onde os estudantes conversaram,
brincaram, dançaram e trocaram experiências com os moradores da cidade.

Palavras-chave: Rondon; Botuverá; Extensão;

Introdução

O presente  relatório  tem o  objetivo  de  apresentar  um  pouco  da  experiência  interdisciplinar

acadêmica e social vivida por duas alunas do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) na cidade de

Botuverá  -  SC,  durante  a  Operação  Encantos  do  Vale,  do  Projeto  Rondon  promovida  pelo  Núcleo

extensionista Rondon (NER) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

        A Operação Encantos do Vale foi  a  15° operação realizada pelo NER, em parceria com 11

instituições de ensino, uma delas o IFSC. As atividades da Operação ocorreram entre os dias 10 e 21 de

Julho em 13 diferentes municípios do Vale do Itajaí, entre eles Botuverá, que será o foco deste relatório.

        O  relato  será  apresentado  da  seguinte  forma:  esta  sessão  como introdução  e  informações

básicas  sobre  o  projeto  e  a  operação,  em seguida  (1)  será  abordado dados e  impressões sobre  o

município de Botuverá, com foco no relato da chegada dos Rondonistas ao município, a terceira parte (2)

consiste na descrição das oficinas realizadas, com destaque para aquela em que as rondonistas do IFSC

participaram e consideraram importante. A quarta parte (3) abordará os aspectos extra acadêmicos das

atividades, que é a dinâmica e convivência em equipe durante os onze dias de atividades no município.

Por fim, serão apresentadas as considerações finais e dados gerais sobre os resultados da operação em

Botuverá (4).

1. Metodologia

1.1 O município de Botuverá

125 Vínculo (Brenda Teixeira [Engenharia de Controle e Automação]) 
brenda.t@aluno.ifsc.edu.br.

126 Vínculo (Marisa Martinho [Libras]) marisauspleste@gmail.com.
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 Onde ocorreram as atividades aqui relatadas, fica localizado no vale do Itajaí, a uma distância

de  aproximadamente  120  quilômetros  da  capital  catarinense,  Florianópolis.  De  acordo  com  dados

informados pela  prefeitura,  o  município  apresentava,  em 2010,  uma população de 4.468 habitantes,

sendo a maior parte, aproximadamente 70%,  habitantes de áreas rurais. Com relação às características

etárias, a população em 2010, era composta por 26,7% de jovens (de 0 a 19 anos), 60% de adultos (entre

20 e 59 anos) e 13,3% de idosos (60 anos ou mais).

        A chegada dos  rondonistas em Botuverá  aconteceu em uma Quarta-Feira,  dia  11 de Julho.

Foram recebidos por todo o comitê da prefeitura, o prefeito, secretários municipais, um  vereador, a Sra.

Nair responsável por cozinhar todos os dias para os rondonistas, e até alguns professores. Todos foram

muito  receptivos  e simpáticos.  Após as apresentações todos  jantaram juntos,  em uma cerimônia  de

abertura  simples,  porém  muito  aconchegante,  que  já  mostrou  na  hora  o  quanto  os  botuverenses

valorizam a família e a simplicidade da vida.

        Os rondonistas ficaram alojados no Centro de Convivência da comunidade, que está ligado ao

Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do município. 

        A prefeitura  do  município  já  tinha  um  cronograma  preestabelecido  para  as  atividades  dos

rondonistas, mas houve a possibilidade de mudanças e, principalmente, inserção de mais atividades. 

2.1 Oficina destaque

2.1.1 Dinâmica sobre uso de drogas (Sexta - Feira 13.07.2018 - 20h30)

Rondonistas: Todos os rondonistas da equipe participaram dessa oficina.

 

Uma oficina de última hora, eram 17h quando o coordenador conseguiu uma vaguinha no último

dia de aula da escola estadual Pe. João Stolte, na correria, uma das rondonistas mais brilhantes, Patrícia

Trentin, veio com uma ideia ótima de uma dinâmica, os adolescentes seriam divididos em grupos, até

então tinha-se uma ideia de que seriam no máximo 50 estudantes, por haver apenas 3 turmas no período

noturno na escola toda, os rondonistas se dividiram em duplas e cada dupla ficou responsável por uma

droga, após uma conversa com os estudantes, eles deveriam anotar em metade de um cartaz 7 grandes

sonhos que eles tinham na vida, após isso eles deveriam anotar 7 maneiras como determinada droga

poderia impedir que esses sonhos se realizassem. 

Quando  os  rondonistas  chegaram  na  escola,  porém,  o  número  de  alunos  era  o  triplo  do

esperado, e agora estavam trabalhando com uma turma de aproximadamente 150 alunos. No improviso,

cada rondonistas ficou com um pequeno grupo aleatório de aproximadamente 10 adolescentes.

  

3.1 Família Botuverá, convivência e rotina da equipe
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Os 10 rondonistas tinham uma rotina corrida e sempre cheia de atividades para fazer, todos os

dias acordavam cerca de 6h40, com o horário do café da manhã definido para as 07h, as 08h todos

saíam rumo ao local da sua oficina. Ao meio dia todos retornavam ao alojamento e almoçam. Depois de

um breve intervalo para descansar, todos saiam novamente para realização de novas oficinas em lugares

diferentes, as 17h estavam de volta, após todos tomarem banho e descansarem, era realizada a reunião

da equipe que tinha o intuito de organizar as oficinas para o próximo dia, dar um feedback sobre as

oficinas realizadas naquele mesmo dia, e falar sobre algo que acharam interessante.  

Considerações finais

A Operação Encantos do Vale foi a primeira operação do Projeto Rondon que as rondonistas

Marisa e Brenda participaram. Portanto é natural  que tenha sido um grande desafio  e também uma

experiência intensa e gratificante. 

Em botuverá as atividades ocorreram de forma bastante tranquila, sem grandes problemas com

as oficinas, com a integração com a população da cidade e nem na integração dentro da equipe. Pelo

contrário, as expectativas foram superadas e a vontade de participar da próxima operação só aumentam.

Foram realizadas no município 52 oficinas, com um público total de 1006 pessoas, mas mais importante

do que os números é a bagagem que se leva dessa experiência..

Referências

[1]  UDESC (Universidade do estado de Santa Catarina).  “Núcleo extensionista RONDON da UDESC
atende quase 40 mil pessoas no Vale do Itajaí”. Disponível em <https://goo.gl/g97jJq> Acesso no dia 29
de Julho de 2018.
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BARCO ESCOLA: A INTEGRAÇÃO DA EXTENSÃO COM O ENSINO E A PESQUISA POR
MEIO DA SALA DE AULA FLUTUANTE DO IFSC.

DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
Autores: B. TEIXEIRA127; L.P.KREMER1; R.C.ACAUAN1 : L.F. MACHADO1; F.D. ROSA1; R.C.

GERHARDINGER1; J.H. SILVA2 ; M. I. K.H.S. WERNER3 
Instituto Federal de Santa Catarina Campus Itajaí  (IFSC)

Resumo: O estado de Santa Catarina possui um litoral com 531 km de extensão, se destacando na
atividade pesqueira e aquícola, fazendo com que o estado tenha a maior produção pesqueira do Brasil.
Diversas iniciativas buscam abordar o tema marinho no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, porém
muitas  vezes  de  forma  isolada,  causando  um  afastamento  da  realidade  local.  Torna-se  necessário
estimular a abordagem destes aspectos no ensino básico, integrando a extensão ao ensino e à pesquisa,
porém  são  escassos  os  espaços  disponíveis  para  trabalhar  estes  temas  de  forma  interdisciplinar,
integrada e prática. Sendo assim, buscou-se realizar atividades a bordo do Barco Escola Aprendendo
com o Mar do Instituto Federal  de Santa Catarina (IFSC), tornando-o um espaço de ciências para a
prática de educação ambiental marinha e aumento da mentalidade marítima. Foram realizadas atividades
com alunos e professores das escolas de ensino básico e de outras instituições, envolvendo também
alunos  do  IFSC,  permitindo  trabalhar  temas  transversais,  onde  o  público  teve  contato  direto  com o
ambiente marinho, vivenciando o dia a dia da navegação, dos ecossistemas e da pesca, integrado às
ações de pesquisa e ensino. As atividades aconteceram a partir de agendamentos, e tiveram duração
média de 90 minutos. Observou-se que as atividades estimularam a inserção dos temas relacionados ao
mar  no  ensino  básico,  a  inclusão  de  pessoas  com  deficiência,  bem  como  aproximou  o  IFSC  da
comunidade, integrando suas ações de extensão, ensino e pesquisa.

Palavras-chave: prática interdisciplinar; espaço de ciências; ambiente marinho.

Introdução

        O estado de Santa Catarina possui um litoral com 531 km de extensão, se destacando na atividade

pesqueira e aquícola, representando 13,6% da produção nacional (MPA,2011). Apesar da importância

socioeconômica  e  ambiental  dos  recursos  pesqueiros,  este  tema  é  pouco  abordado  no  contexto

educacional, mesmo em cidades litorâneas, causando um afastamento da realidade local. As iniciativas,

quando presentes, muitas vezes estão isoladas na forma de projetos e ações que não se integram ao

cotidiano escolar. No currículo do ensino básico, por exemplo, poderiam ser incluídas inúmeras atividades

relacionadas  às  atividades  econômicas  do  ambiente  marinho,  ecossistemas  costeiros,  abordando  a

127 Servidores (Recursos Naturais Campus Itajaí), email contato: benjamim.teixeira@ifsc.edu.br.

2 Aluna (Técnico em recursos pesqueiros). APRESENTADOR 1.jaquelinehs@live.com

3 Aluna (Técnico em recursos pesqueiros). APRESENTADOR 2. mariakhswerner@gmail.com

mailto:benjamim.teixeira@ifsc.edu.br
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importância destes ambientes e suas relações com o dia a dia dos alunos. No entanto, são escassos os

materiais  didáticos  e  os  espaços  disponíveis  para  trabalhar  estes  temas  de  forma  interdisciplinar  e

prática, dificultando esta abordagem no ambiente escolar.

      Sendo assim, torna-se fundamental a disponibilização de espaços de ciências, voltados ao ambiente

marinho,  para  a  realização  de  atividades  com  alunos  e  professores  das  escolas  de  ensino  básico,

permitindo trabalhar temas transversais tão importantes, integrando ensino, pesquisa e extensão. Neste

sentido, objetivou-se proporcionar vivências no Barco Escola do IFSC, tornando-o um espaço de ciências,

por  meio  da  realização  de  atividades  práticas  que  contemplem  os  temas  relacionados  ao  ambiente

marinho. 

Metodologia

        A) Público alvo: alunos e professores de escolas do ensino básico de Itajaí e região, bem como a

comunidade externa de várias cidades. A faixa etária principal está entre 13 e 14 anos (alunos), mas

estende-se até 50 anos (professores e comunidade externa).  O projeto incluiu a parceria com outras

instituições  da  área,  envolvendo  educadores,  monitores,  entre  outros,  tornando  o  Barco  Escola  um

espaço de ciências para utilização também por outras instituições.

      B) Atividades Semanais: As ações do projeto foram divulgadas nas escolas e comunidades locais, por

meio das  instituições  parceiras  e de  reportagens veiculadas  nas  mídias,  para que fosse realizado o

agendamento das oficinas semanais. Foram atendidas até 28 pessoas em cada atividade, limitando-se à

capacidade da embarcação, além dos tripulantes  (alunos e servidores do IFSC). 

      As ações realizadas foram baseadas nos princípios da interdisciplinaridade e indissociabilidade entre

ensino,  extensão  e  pesquisa  (Pronea,  2005),  procurando  alinhar-se  aos  Objetivos  para  o

Desenvolvimento Sustentável  (ONU, 2O15). Em cada atividade, o público foi estimulado a observar o

ambiente de entorno e interagir com o mesmo, fazendo coleta de imagens, de amostras de água e/ou de

organismos aquáticos, e analisando dados dos mesmos (parâmetros, espécies, interação com ambiente,

importância, relação com as atividades humanas). Também foram realizadas atividades relacionadas à

navegação  e  à  pesca,  abordando  aspectos  socioeconômicos,  ambientais  e  culturais  desta  atividade

(equipamentos  utilizados,  simulação  de operação  de  petrechos  de  pesca,  visitas  à  embarcações  de

pesca, entre outras).

          Durante as atividades, o público foi estimulado a falar sobre os temas abordados, e as relações

com seu dia a dia na escola, em casa e no trabalho, procurando integrar o Mar à sala de aula e ao

cotidiano de cada um, resgatando a cultura local e os trabalhos relacionados ao Mar. 
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Considerações finais

    A tabela 01 traz uma síntese dos grupos atendidos  pelo projeto no primeiro semestre  de 2018,

totalizando  mais  de  400  pessoas.  Ressalta-se  que  muitos  dos  materiais  e  estruturas  utilizados  nas

atividades foram construídos pelos alunos nas aulas dos cursos técnicos, permitindo a integração entre

teoria e prática.

Tabela 01: Grupos participantes das atividades no  Barco Escola no primeiro semestre de 2018.

Instituição /Evento Faixa etária N°pessoas

Escolas de ensino básico / Volvo Ocean Race (3 grupos) 13 anos 65

Comunidade externa participante da/ Volvo Ocean Race (8 grupos) diversa 160

Escola de Campo (Itajaí) 14 anos 23

Instituto Crescer - Jovem Aprendiz (Itajaí) 14 anos 24

Eng Elétrica Campus Jaragua Rau 20 anos 25

Eng Elétrica Campus Jaragua Rau 20 anoa 25

Centro de Educação de Camboriu (Camboriu) 13 anos 22

Escola Geração  (Balneário Camboriu) 13 anos 23

C.E.M Governador Ivo Silveira 13 anos 24

Secretaria Educação (professores) diversa 24

Prefeitura Balneário Camboriu 30 anos 10

Univali Curso de Oceanografia 20 anos 23

Fonte: elaborado pelos autores. 

     Por meio das ações do projeto o público-alvo teve a oportunidade de conhecer e se familiarizar com as

atividades de pesquisa e conhecer as ações de ensino do IFSC. A realização destas atividades podem

promover a educação ambiental, desenvolvendo o conhecimento marítimo na população e a utilização

sustentável dos seus recursos, auxiliando no intercâmbio das informações e resultados gerados pelos

projetos de pesquisa do IFSC, já que ao longo dos cursos são abordados os diversos ecossistemas e

recursos marinhos com ênfase na gestão sustentável destes.  A realização do projeto de extensão em

questão otimizou ainda o uso do Barco Escola, permitindo a realização de atividades com escolas da

região, especialmente integradas às atividades de ensino e contribuindo com os projetos de pesquisa e

outras ações de extensão já realizadas. 



137

    Por fim, conclui-se que o Barco Escola configura-se numa inovação em termos de educação ambiental

e espaço de ciências, pois é uma sala de aula flutuante, que permite a realização de práticas diversas,

interdisciplinares e dinâmicas, para diversos públicos. Espera-se dar continuidade às diversas atividades

práticas a bordo da embarcação, no ambiente marinho e adjacente as cidades de Itajaí e Navegantes,

permitindo a integração com infraestrutura e melhorias na embarcação que venham a ser proporcionadas

pelo projeto.
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LEITURA PARA LIBERTAR

DT 1 - Formas de comunicar, discursos, movimentos culturais e mediação educacional
Autores: S.M. ANDERLE128; V. S.JUSTINO129.

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo: O projeto Leitura para Libertar visa desenvolver atividades de leitura dentro do presídio regional
de Joinville, para 20 apenadas e 10 apenados, número máximo de alunos estipulados pela instituição
carcerária. Tem como objetivo incentivar o prazer pela leitura no contato com diversas obras, através da
descoberta das histórias propostas pelos livros, pelas poesias, pelas rodas de contação das mesmas,
enfim pelo universo que envolve a leitura, proporcionando a troca de ideias, ampliando a capacidade
leitora.  As atividades são desenvolvidas  dentro do presídio,  no  período matutino,  para  duas turmas,
semanalmente, em horário combinado entre os executores do projeto. O projeto ocorreu de outubro a
dezembro de 2017 e em 2018, ocorrerá de 19 de março a 30 de novembro. Não podemos afirmar que o
projeto transformará a vida dessas pessoas. Sabemos que a reincidências criminal e carcerária é grande,
mas sabemos também que se os direitos não forem garantidos a essas pessoas, dificilmente o sistema
penitenciário mudará. Para finalizar nossas considerações, buscamos as palavras de um dos educandos
ao avaliar o projeto. “Consegui me libertar das coisas ruins que passam pela minha cabeça. (…) É muito
gratificante receber pessoas assim como vocês, isso quer dizer que ainda tem pessoas que acreditam em
nós.”

Palavras-chave: Presídios, Educação, Leitura

Introdução

“É preciso ter fé no melhor do homem e desconfiar do pior dele. É preciso dar oportunidade para

que o melhor se revele e prevaleça sobre o pior.  Senão o pior prevalecerá.”  (MARTI in GONZALEZ

SERA, p. 104, 2001). O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) é a primeira instituição do estado de

Santa Catarina a assinar o Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da

Paz  e  dos  Direitos  Humanos,  junto  ao  Ministério  da  Educação.  O  papel  da  Educação  em  Direitos

Humanos à luz dos objetivos constitucionais do pleno desenvolvimento da pessoa. A Lei de diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB) postula que a educação abrange os processos formativos que se

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil  e nas manifestações culturais  (Art.  1º). É,

então, pelos processos formativos dados cotidianamente em interação social  nos espaços públicos e

privados, que a identidade de cada um é constituída, com o aprendizado advindo do reconhecimento e

valorização das diferenças e das diversidades. A formação de cada identidade só é possível na interação

com o outro, delimitando a importância de processos formativos em direitos humanos e a implicação dos

conceitos de alteridade e diversidade para o desenvolvimento humano. Para ser um cidadão é necessário
128  Técnica em Assuntos Educacionais (Coordenadoria Registros Acadêmicos) 
suely@ifsc.edu.br

129  Aluna (Curso Superior em Gestão Hospitalar) lucena.vania@bol.com.br 
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o acesso a processos formativos capazes de desenvolver plenamente a pessoa, como uma premissa,

para a promoção do bem de todos.

O projeto Leitura para Libertar teve sua origem a partir da ideia de alguns servidores do Instituto

Federal de Santa Catarina – câmpus Joinville, que comungam o mesmo pensamento de que a escola

pública deve atender ao público. O grupo desejava realizar um projeto de extensão que pudesse atingir

um público  que  dificilmente  teria  acesso  às  dependências  físicas  do  instituto  federal.  Pensando  no

presídio, estaríamos atendendo aos direitos dos detentos, bem como fazendo parceria com uma outra

instituição pública.  prevenção de doenças e manutenção da saúde no ambiente carcerário.  Falar em

saúde  implica  pensar  no  homem  como  totalidade,  envolvendo  fatores  biológicos,  psicológicos  e

sociológicos e, ao mesmo tempo, em todas as condições de vida que visam a propiciar-lhe bem-estar

físico, mental e social (Bock, Furtado & Teixeira, 2002). 

Direito  à saúde não se restringe apenas a poder  ser  atendido  no  hospital  ou em unidades

básicas.  Embora  o acesso a serviços  tenha relevância,  como direito  fundamental,  o  direito  à saúde

implica também na garantia ampla de qualidade de vida, em associação a outros direitos básicos, como

educação, saneamento básico, atividades culturais e segurança. Saúde é o completo bem-estar físico,

social e mental, segundo definição da Organização Mundial de Saúde (1946) acolhida no ordenamento

constitucional brasileiro (art. 196). 

O direito à saúde compreende o “estar e o permanecer são”. Tutelar o direito à saúde é antes de

tudo prevenção. A promoção coletiva não afasta, porém, o dever estatal de prestar assistência individual

a quem ela necessitar,  bem como o direito  subjetivo do cidadão de receber  essa atenção.  O direito

individual e o coletivo se complementam, pois não há saúde com doenças, assim como não há combate a

doenças sem promoção da qualidade do ambiente circundante.

 A oferta,  pelo Estado, de serviços de prevenção e promoção da saúde é concretização de

direitos sociais, artigo 6º da Constituição Federal de 1988., inserindo-se no regime jurídico dos direitos

fundamentais coletivos. Os objetivos do projeto são: Difundir informações a todas e todos os internos do

presídio Regional de Joinville sobre o a importância da saudê física e mental e a prevenção de doenças

entre eles e familiares e âmbito relacionado,  visando combater  doenças infectocontagiosas,  doenças

causadas pela falta de higiene e doenças estressantes,  para promover  a inclusão social  e a melhor

qualidade de vida. 

Metodologia

O grupo de executores do projeto é formado por servidores e alunas do IFSC e, voluntários. As

turmas são formadas, uma por 10 alunas e uma com 10 alunos. A quantidade de alunos foi estipulada

pela instituição carcerária.  Os temas,  livros,  textos,  músicas,  entre outros,  materiais  trabalhados com
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alunas  e  alunos,  são  definidos  pelos  educadores  em  conjunto  com  a  coordenação.  Não  são

planejamentos fechados. Brincamos em nossas reuniões que temos que ter planos de A a Z, pois temos

que lidar com os mais variados imprevistos. Os alunos também participam com sugestões, que também

são  consideradas.  Para  entrar  no  presídio  temos  que  seguir  as  normas  de  segurança.  Na  cela,

transformada em sala de aula, podemos utilizar os mais diversos materiais como: multimídia, notebook,

violão, livros, textos, gibis, revistas, cadernos, lápis, canetas, entre outros. Aulas acontecem no período

matutino, na terça-feira para os alunos e na quarta-feira para as mulheres. 

Não adotamos vertentes pedagógicas ou metodologias didáticas específicas, porém, buscamos

levar  escrito  que  possam  despertar  o  prazer  pela  leitura,  a  partilha  crítica  do  pensado,  extravasar

sentimentos, enfim, que possam desconstruir, se necessário, o que está interiorizado.

Desenvolver o projeto dentro do presídio regional de Joinville, é aprendizado para todos os que

estão  envolvidos.  Contribui  na  formação  profissional  e  pessoal  de  alunos  e  servidores,  contribui  na

formação pessoal dos educandos, bem como na remissão de suas penas. A Recomendação Nº 44 de

26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça: Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: I - para fins de

remição pelo  estudo  (Lei  nº  12.433/2011),  sejam valoradas  e  consideradas  as  atividades  de  caráter

complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais

como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto

integradas  ao  projeto  político-pedagógico  (PPP)  da  unidade  ou  do  sistema  prisional  local  e  sejam

oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim. A

experiência com o projeto Leitura para Libertar, no ano de 2017 foi positiva para todos, levando o grupo

de alunos,  servidores  do IFSC, bolsista,  voluntários  e direção do presídio a manter  o interesse pela

continuidade.  Vale  ressaltar  que  para  trabalhar  neste  projeto,  como  diz  Paulo  Freire,  "  Faz  parte

igualmente  do  pensar  certo  a  rejeição  mais  decidida  a  qualquer  forma  de  discriminação.  A  prática

preconceituosa  de  raça,  de  classe,  de  gênero,  ofende  a  substantividade  do  ser  humano  e  nega

radicalmente a democracia (1999, p.40)". 

Considerações finais

Não podemos  afirmar  que  o  projeto  transformará  a  vida  dessas  pessoas.  Sabemos  que  a

reincidências  criminal  e  carcerária  é  grande,  mas  sabemos  também  que  se  os  direitos  não  forem

garantidos  a  essas  pessoas,  dificilmente  o  sistema  penitenciário  mudará.  Para  finalizar  nossas

considerações, buscamos as palavras de um dos educandos ao avaliar o projeto. “Consegui me libertar

das coisas ruins que passam pela minha cabeça. (…) É muito gratificante receber pessoas assim como

vocês, isso quer dizer que ainda tem pessoas que acreditam em nós.”
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PROTOTIPAÇÃO E AVALIAÇÃO DO USO DE GIFS EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS NO
AMBIENTE VIRTUAL MOODLE

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores: D. SCANDOLARA130; E. OLIVEIRA131.

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Palhoça Bilíngue (PHB)

Resumo:  O ambiente  virtual  moodle  é  utilizado  como suporte  a  aprendizagem  de  alunos  surdos  e
ouvintes  no  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina  -  Campus  Palhoça  Bilíngue.  O objetivo  do  trabalho
realizado teve como foco central a adaptação da página inicial do ambiente com elementos em língua de
sinais.  Para a prototipação e construção do ambiente seguido do uso de GIFs tornou-se necessário
utilizar  ferramentas  opensource  com o objetivo de realizar  a iniciação científica de alunos  do ensino
médio. O resultado é um ambiente de usuário logado mais interativo para as pessoas surdas, além de
facilitar a navegabilidade de todos os alunos da instituição.

Palavras-chave: Acessibilidade; Surdos; GIFs.

Introdução

A construção de ambientes virtuais de aprendizagem que sejam acessíveis para pessoas com

deficiência são necessários. A lei 13.146 de 6 de julho de 2015 descreve a criação de ambientes virtuais

através de “desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados

por  todas  as  pessoas”.  A  adaptação  de  ambientes  para  pessoas  surdas  principalmente  no  campus

Palhoça Bilíngue é relevante para a acessibilidade. Assim na disciplina de tecnologia da informação e

comunicação do curso de comunicação visual do campus, o professor elaborou com os alunos projetos

que tratam sobre acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. Com esse pressuposto houve a

demanda da criação de GIFs e sua utilização no ambiente virtual que possa auxiliar no acesso dessas

pessoas.

Metodologia

Com base no referencial teórico Technology for supporting web information search and learning

in Sign Language. Interactive with computers, de (FAJARDO, I; VIGO, M; SALMERON, L) que aborda a

construção de ambientes virtuais de aprendizagem através da tecnologia e da língua de sinais é que

tornou-se possível pensar na construção da plataforma em que os alunos contaram com habilidades e

orientações  específicas  relacionadas  a  área  de  tecnologia  da  informação  e  comunicação.  Toda  a

produção da plataforma foi realizada com softwares gratuítos.  Inicialmente o sistema operacional  que

130 Docente [DEPE / Ensino]) daniel.henrique@ifsc.edu.br.

131 Discente [Comunicação Visual] ezequias.zack15@gmail.com.
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serviu de base para a instalação dos demais componentes necessários ao desenvolvimento utilizado foi o

Linux Mint 18.1 Serena. O software utilizado para a produção dos GIFs foi o GiftedMotion.

A primeira etapa do projeto consistiu em criar GIFs através de fotografias sequências das mãos

dos alunos. Posteriormente após testes, recriar   com um aluno do ensino superior  os GIFs para que

fossem disponibilizados no ambiente virtual do campus. A segunda etapa foi a criação da plataforma de

testes dos GIFs, entretanto foram necessárias adaptações utilizando o servidor virtual XAMPP pois os

alunos encontraram barreiras relacionadas a defasagem das máquinas dispostas na instituição, assim, ao

invés de utilizar um servidor os alunos optaram por utilizar um notebook.

Considerações finais

Ao término do trabalho foi possível verificar que a construção da página com adaptações em

língua de sinais trouxe um melhor entendimento sobre os cursos disponíveis e suas categorias através do

significado “imagens” aliados aos GIFs. Abaixo a figura 1 demonstra como era o ambiente antes e depois

da adaptação em que a página de login é apenas apresentada. Percebe-se o uso dos Gifs quando o

usuário logado passa o mouse sobre um dos ícones de curso e imediatamente é substituído pelo GIF em

língua de sinais.

Figura 1 – Tela inicial de usuário logado

Fonte: Moodle - campus Palhoça Bilíngue (2018, online).

Até  o  presente  momento  não  foram aplicadas  entrevistas  e  pesquisas  qualitativas  sobre  a

adaptação com os alunos surdos, sendo que esse processo demanda mais tempo e recursos físicos,

sendo uma proposta para trabalhos futuros.
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ANÁLISE DA VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM FOOD TRUCK VEGETARIANO

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores: Alan Cerante PESTRE132; Pedro José RAYMUNDO133.

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade financeira da implementação de um food
truck de alimentação vegetariana em Florianópolis. Para diagnóstico, fez-se uma análise bibliográfica e
efetuou-se  pesquisa  de  campo  com  questionário  estruturado  aplicado  a  62  pessoas  na  Grande
Florianópolis.  Posteriormente,  é  apresentado  o  plano  de  negócios,  com análises  do  investimento.  A
pesquisa é justificada por trazer informações sobre questões latentes da gastronomia contemporânea e
também por ter sido aplicada na comunidade, caracterizando-se assim como um instrumento que vai ao
encontro  da  indissociabilidade ensino,  pesquisa  e extensão.  Defende que a produção alimentícia  no
campo está atrelada à gastronomia e aborda sobre ideias que estão ao alcance do empreendedor do
ramo para favorecer a todos os envolvidos na relação. Propõe a compra direta do produtor e a escolha
por produtos orgânicos, regionais e sazonais como contribuições para desenvolver a economia local e a
agricultura familiar. O impacto que a escolha individual de se tornar vegetariano gera no ambiente e na
sociedade é outro importante assunto tratado no trabalho. A partir das análises, o projeto foi considerado
viável.

Palavras-chave: food truck; alimentação vegetariana; plano de negócios.

Introdução

Para a produção deste artigo, realizou-se uma pesquisa sobre a alimentação vegetariana e do

veganismo como filosofia  de vida e  movimento social  em prol  dos animais,  que,  sustentado  sob as

perspectivas  antropológica,  filosófica,  sociológica  e  do  campo  do  direito,  propõe  que  se  trate  seres

semelhantes  semelhantemente  (SOUZA,  2016).  Além  disso,  buscou-se  difundir  a  dieta  vegetariana,

aliada à compra direta do produtor da agricultura familiar. 

O projeto consiste em analisar a implementação de um food truck para venda de lanches e

refeições de alimentação saudável e vegetariana. Foi elaborado um plano de negócios com esmiuçada

análise financeira para, enfim, apresentar a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). A DRE,

conforme Raymundo (2015), é um dos principais instrumentos para a análise de viabilidade e é utilizada

para  demonstrar  a dinâmica  da  empresa,  ou  seja,  como ela  está  atuando  para  gerar  os  resultados

planejados. 
132  Alan Cerante Pestre (Tecnólogo em Gastronomia, egresso do IFSC), 
alanpestre@gmail.com.

133  Pedro José Raymundo (Professor do IFSC), pedro.raymundo@ifsc.edu.br.
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Parte do investimento deste projeto deve ter origem por meio de um financiamento coletivo

online (crowdfunding) que viabiliza vários negócios inovadores no Brasil e no mundo. Este artigo busca

abordar o que já foi estudado por outros pesquisadores sobre essa forma de financiamento e apresentar

empresas que utilizaram essa ferramenta para empreender.

A  pesquisa  é  relevante  porque  trata  de  assuntos  importantes  e  latentes  da  gastronomia

contemporânea, como vegetarianismo, sazonalidade, sustentabilidade, laços com o produtor rural, além

de  trazer  informações  sobre  uma  nova  forma  de  financiamento.  Ainda,  caracteriza-se  como  um

instrumento que vai ao encontro da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, por ter sido aplicada

na comunidade local. Tem como objetivo analisar a viabilidade do investimento.

Metodologia

Freitas  e  Prodanov  (2013,  p.24)  discorrem  que  “o  método  científico  é  um  conjunto  de

procedimentos adotados com o propósito de atingir o conhecimento”. 

O(s)  método(s)  escolhido(s)  determinará(ão)  os procedimentos  a serem utilizados,  tanto  na

coleta de dados e informações quanto na análise (FREITAS & PRODANOV, 2013). Com frequência, são

aplicados dois ou mais métodos em uma mesma pesquisa. Isso porque geralmente um único método não

é suficiente para orientar todos os procedimentos a serem desenvolvidos ao longo da investigação. 

Essa pesquisa se orientou pelos métodos observacional, em que o autor apenas observa algo

que acontece ou já aconteceu, e comparativo, que “permite analisar o dado concreto, deduzindo desse

‘os elementos constantes, abstratos ou gerais nele’” (FREITAS & PRODANOV, 2013, p.38). Foi feito um

estudo qualitativo e descritivo, baseado em artigos científicos, livros e sites relacionados aos assuntos

tratados. 

Para a análise de mercado, foi  realizada pesquisa quantitativa junto aos potenciais  clientes.

Elaborou-se um questionário com 15 perguntas, respondidas por 62 pessoas aleatórias, uma amostra

conveniente  e não probabilística,  nos dias  22 de outubro  e  5 de novembro  de 2017,  no Parque de

Coqueiros, Passeio Pedra Branca e Calçadão da Lagoa da Conceição. Os locais foram escolhidos por

serem possíveis pontos de parada para o food truck, pela grande circulação de pessoas. A partir da

análise  dos  dados  obtidos,  elaborou-se  o  desenvolvimento  da  pesquisa,  o  plano  de  negócios  e  a

conclusão sobre a viabilidade do projeto. 

Considerações finais

O  objetivo  de  analisar  a  viabilidade  de  implementação  de  um  food  truck  vegetariano  foi

alcançado. O conhecimento adquirido durante o curso de tecnólogo em gastronomia do Instituto Federal
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de  Santa  Catarina  foi  de  suma  importância  para  a  elaboração  do  estudo,  principalmente  pelos

componentes curriculares relacionados à gestão administrativa, sustentabilidade e restrições alimentares.

O veganismo é um dos pilares do projeto. Visto como movimento social, corresponde à luta

pelos direitos dos animais. Se pensado como filosofia de vida, o veganismo auxilia para uma nutrição

saudável e para a sustentabilidade econômica, social e ambiental.  

A compra direta do produtor  e a escolha por alimentos orgânicos e oriundos da agricultura

familiar garante controle de qualidade dos insumos e traz a tona pautas necessárias e urgentes, como a

necessidade de reforma agrária e a diminuição do êxodo rural por melhores condições de trabalho e vida

para o camponês.

O  investimento  necessário  para  pôr  o  negócio  em  funcionamento  está  estipulado  em

R$87.294,00, sendo que aproximadamente 50% do total será destinado a aquisição do veículo. A única

forma viável de se conseguir esse montante é diversificando as formas de financiamento. Está projetada

a obtenção de R$20.000,00 via crowdfunding. 

Por  carregar  a  ideologia  do  empreendedor  e  difundir  seus  valores,  manter  a  empresa  em

funcionamento é de prima importância, mesmo com pequeno retorno financeiro. O payback estipulado é

mais demorado do que em outros investimentos, como o esperado ao abrir uma franquia, por exemplo.

Mesmo assim o projeto poderá ser posto em prática, considerando sua viabilidade.
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PROJETO DE EXTENSÃO: A QUÍMICA FAZ SENTIDO 

DT 3 - Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional inclusivo 
Autores: I. M. PAES134; J. B. FERREIRA135; J. M. LUNA136; K. M. RODRIGUES137; R. DOS SANTOS138; C.

LIRA139; B. S. JUNKES140; G. SERPA141; M. PIOVEZAN142; R. P. RIBEIRO143. 
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC)

Resumo:  Este projeto de extensão consistiu no planejamento, desenvolvimento e execução de quatro
oficinas experimentais de química, com o objetivo de estimular o interesse pela ciência química, tendo
como público alvo estudantes do 9°ano do ensino fundamental da E.B.M. Dr. Paulo Fontes, localizada no
Distrito de Sto. Antônio de Lisboa, em Florianópolis - SC. Também teve-se o objetivo de apresentar o
IFSC a esses estudantes, como possibilidade de formação técnica, gratuita e de qualidade. Cada oficina
abrangeu um tema central, visando explorar a percepção sensorial do aluno, como: olfato, tato, visão e
paladar,  através  de  experimentos  químicos  de  produção  de  itens  de  uso  cotidiano,  mas  com
características sustentáveis. Todas as oficinas foram realizadas de acordo com os princípios da Química
Verde,  utilizando  materiais  de  baixo  risco  à  saúde e  com produtos  de baixo  impacto  ambiental.  Os
experimentos foram adaptados para uma forma simples, de baixo custo e acessível, considerando o nível
instrucional  dos  participantes.  Foram aplicados  questionários  para  avaliar  o  nível  de  envolvimento  e
interesse nas oficinas e na formação oferecida pelo IFSC. Os resultados evidenciaram que as oficinas
provocaram o interesse dos alunos pelos experimentos e também por continuar sua formação no IFSC.
Também observou-se uma boa interação das extensionistas com os participantes, proporcionando uma
maior  proximidade  com  a  realidade  da  educação  pública  no  país  e  com  a  responsabilidade  social
necessária à atuação profissional e cidadã.

Palavras-chave: Oficinas Experimentais; Química-verde; Sensorial.

Introdução

No Brasil,  o  conhecimento  científico  não  está  suficientemente  acessível  aos  estudantes  de

escolas públicas. Ao analisar-se os resultados do Programa Internacional  de Avaliação de Estudantes

(PISA),  entre 70 países participantes,  o Brasil  encontra-se na 63ª posição do ranking relacionado ao

conhecimento de ciências por parte dos estudantes [1]. Os Institutos Federais, no entanto, apresentam-se

como um contraponto às deficiências da educação pública no Brasil, oferecendo formação científica e
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tecnológica  de  qualidade.  Na  avaliação  do  PISA  em  2015,  estudantes  da  rede  federal  de  ensino

alcançaram média de 517 pontos em ciências, superior à média nacional e à média da OCDE [1].

Existem diversas abordagens e estratégias para se realizar o ensino de ciências.  Propostas

metodológicas que envolvem a exploração dos sentidos e sua relação com a química podem favorecer o

interesse e a motivação na aprendizagem dessa ciência [2]. A química experimental é particularmente

indicada  para  explorar  os  diversos  canais  sensoriais,  já  que  muitas  das  percepções  humanas  são

geradas por estímulos químicos, como por exemplo o paladar e o olfato. 

Este projeto tem por objetivo estimular o interesse pela ciência e pela química em estudantes de

escolas  públicas,  utilizando  oficinas  de  química  experimental,  além  de  divulgar  o  IFSC,  como

oportunidade de formação técnica gratuita e de qualidade. Objetivou-se, ainda, proporcionar às alunas

extensionistas e professores do CT Química uma possibilidade de atuação junto à comunidade externa,

onde utilizem os conhecimentos da sua formação para a construção de uma sociedade mais igualitária e

sustentável.

Metodologia

Foram desenvolvidas quatro oficinas experimentais:  1.  Extração do óleo essencial  do cravo da índia,

utilizando-se o método de destilação por arraste à vapor. O óleo extraído foi utilizado na confecção de

sachês aromatizantes. 2. Produção de biopolímero, utilizando-se amido, polvilho e glicerina. O polímero

obtido foi moldado para a produção de copos de plástico biodegradável. 3. Obtenção de tintas à base de

pigmentos naturais. Utilizou-se a extração da caseína do leite como veículo da tinta e vegetais como

cenoura, beterraba e espinafre como fonte de pigmentos. Os participantes pintaram cartões com a tinta

produzida. 4. Produção de geladinho instantâneo e pasta dental sustentável. Através da aplicação das

propriedades coligativas, gelou-se a mistura do geladinho. Após degustar os geladinhos, os participantes

escovaram os dentes com a pasta dental produzida a partir de bicarbonato de sódio, óleo de coco e

essência de menta. Duas oficinas foram realizadas nos laboratórios de química do IFSC e duas foram

realizadas no laboratório e cantina da E.B.M Paulo Fontes. 

O roteiro completo dos experimentos encontra-se disponível no endereço:

https://padlet.com/quimica100sentido/Apostilas_A_Quimica_Faz_Sentido

Para avaliar os resultados, fez-se a aplicação de dois questionários, um ao início e outro ao final da

realização das oficinas.

Considerações finais

Uma média de 25 estudantes, na faixa etária de 14 a 16 anos, participaram das oficinas. No

questionário inicial, um percentual de 60% desses estudantes nunca tinha ouvido falar do IFSC e 26%

afirmaram ter pouco ou nenhum interesse em ciências. Ao final do projeto, mais da metade (aprox. 54%)

https://padlet.com/quimica100sentido/Apostilas_A_Quimica_Faz_Sentido
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dos participantes, apontou que as oficinas despertaram muito seu interesse e 65% deles afirmaram ter

vontade de ingressar no IFSC, para continuar sua formação. O projeto alcançou resultados satisfatórios

na  promoção  do  interesse  por  ciências  junto  aos  estudantes  de  escolas  públicas,  complementou  a

formação profissional  das extensionistas,  para  a atuação com responsabilidade social  e  despertou  a

motivação dos professores envolvidos para a atuação na extensão, com proposição para continuidade do

projeto neste ano de 2018.
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FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA – “MORENAS DO DIVINO”

DT 2 - Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo
Autores: T. RAMOS144; R. BRANCO145; J. MELO146; F. GOMES147

Instituto Federal de Santa Catarina/Câmpus Lages (IFSC/LAGES)

Resumo:  Este  projeto  tem  por  objetivo  o  fomento  ao  empreendimento  econômico  solidário  (EES)
“Morenas do Divino”, constituído por 12 mulheres da comunidade do Divino Espírito Santo no município
de  Rio  Rufino  SC.  Em  pesquisa  realizada  na  região,  percebeu-se  que  a  comunidade  possuía
características quilombola, mesmo sem o reconhecimento do estado. Após a realização da pesquisa,
iniciou-se um trabalho com as mulheres da localidade visando a geração de renda por meio da economia
solidária, por ser esta a política mais condizente com a realidade da população: respeito às diferenças e
ao meio ambiente; associativismo; preservação da cultura dos povos; participação ativa nos processos de
desenvolvimento  sustentável  de base territorial  entre outros.  Este trabalho vem sendo realizado pela
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) da UNIPLAC e Prefeitura do município de Rio
Rufino.  Para  fomentar  este  empreendimento  o  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina/Campus  Lages
ingressou  como  parceiro  nesta  iniciativa  através  de  uma  ação  de  extensão,  visando  promover  a
capacitação  nos  diversos  eixos  em que  atua  (saúde  e  ambiente,  agroecologia,  empreendedorismo),
proporcionando assim aos alunos bolsistas do projeto, um ensino aliado à prática e a pesquisa. O projeto
vai  ao encontro  da missão do Instituto  Federal  de Santa  Catarina  de  promover  a inclusão e formar
cidadãos, difundir e aplicar conhecimento e inovação e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico
e cultural.

Palavras-chave: Morenas do Divino; Economia Solidária; IFSC/Lages.

Introdução

Este projeto iniciou a partir  de uma visita técnica a um empreendimento econômico solidário

(ESS) das “Morenas do Divino”,  trata-se de um grupo de mulheres negras que estão localizadas no

interior do município de Rio Rufino na Serra Catarinense.

 Como resultado de uma pesquisa (trabalho de conclusão de curso) do curso de especialização

em  Desenvolvimento  Regional  Sustentável  da  Universidade  do  Planalto  Catarinense  (UNIPLAC),  a

pesquisadora  Sônia  Regina  Cardoso Oselame percebeu indícios  de  uma comunidade  quilombola  no

interior de Rio Rufino (SC) na localidade do Divino Espírito Santo. O grupo étnico que nos referimos não

se reconhece como quilombola, mas se diferencia na relação com os demais habitantes do município na

sua organização social, características biológicas, valores culturais e formas de comunicação.

144 Servidora ( Campus Lages/ Núcleo Pedagógico). E-mail: thais.fontana@ifsc.edu.br

145 Servidora ( Campus Lages/ Relações Externas).  E-mail: rita.timmermann@ifsc.edu.br
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Partindo desta constatação e do trabalho desenvolvido pela pesquisadora, iniciou-se um trabalho

para formação de um grupo de economia solidária com as mulheres da comunidade. A formação iniciou

com o conhecimento da realidade do Divino Espírito Santo pela ITCP da UNIPLAC em julho de 2017. A

partir daí a incubadora passou a trabalhar na consolidação do empreendimento.

 No salão comunitário da igreja da localidade (espaço destinado ao grupo), as Morenas discutem

sobre a organização do trabalho enquanto produzem pães, bolachas e bolos. No momento atual o grupo

se consolida como um empreendimento de economia solidária, sendo auxiliado pela ITCP da UNIPLAC.

O projeto de extensão objetivou capacitar o grupo em diversas frentes: Melhor apresentação dos

produtos; manipulação e conservação do alimento; cuidados com o meio ambiente; horta comunitária e a

produção de plantas medicinais para abastecer a Casa de Chá, uma loja pertencente à Secretaria da

Saúde do Município.

Metodologia

Inicialmente foi feito um encontro com o grupo e os parceiros IFSC, ITCP e Prefeitura Municipal

de Rio Rufino (PMRR),  apresentando o planejamento  do projeto e oficinas,  envolvendo as áreas de

gestão e ambiente e saúde, para que fossem definidas as ações.

Como o município de Rio Rufino é distante do câmpus, a comunicação para definição das ações

foram mediadas pela pesquisadora, funcionária pública municipal e apoiadora do projeto, senhora Sônia

Oselame.

A realização de formação em economia solidária, fora ministrada pela ITCP da UNIPLAC que

auxilia e acompanha o grupo desde sua gênese.

Já a horta comunitária que passa a ser um novo empreendimento gerador de renda para o grupo

foi acompanhada pelo técnico e bolsistas do câmpus responsáveis pela implementação do projeto junto à

Secretaria de Agricultura do município de Rio Rufino.

Considerações finais

O projeto tinha por objetivo o fomento à Economia Solidária e formação do grupo dentro destes

princípios.  Pode-se  concluir  que  estes  objetivos  foram  atingidos,  observada  a  consolidação  do

empreendimento com os produtos comercializados no município e região, a boa aceitação destes por

seus clientes, e a manutenção das mulheres no grupo. Mais positivo é verificar que do projeto surgiu

outro empreendimento que veio ao encontro das expectativas do município que pretende ser referência

na produção de plantas medicinais e uso da fitoterapia na atenção básica.



153

Referências

OSELAME, Sonia Regina Cardoso.  As Morenas do Divino e a economia solidária: uma estratégia
para a emancipação de sujeitos em Rio Rufino, SC. 2016. 10p. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-
Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável) – Universidade do Planalto Catarinense, Lages.

MMA.  Ministério  do  Meio  Ambiente.  Povos  e  comunidades  tradicionais.  Disponível  em:
http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/terras-ind%C3%ADgenas,-povos-e-comunidades-
tradicionais. Acesso em: Dezembro de 2017.

http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/terras-ind%C3%ADgenas,-povos-e-comunidades-tradicionais
http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/terras-ind%C3%ADgenas,-povos-e-comunidades-tradicionais


154

PROJETO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE BATERIAS APLICADO EM UMA
EMBARCAÇÃO MOVIDA À ENERGIA SOLAR.

 

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro 
Autores: F. A. B. BATISTA148; J. A. CARDOSO149; A. ARAUJO150. 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC)

Resumo: Embarcações solares, não diferente da crescente quantidade de veículos elétricos, necessitam
de  equipamentos  específicos  para  estimar  a  quantidade  de  energia  disponível  no  sistema,  com  a
finalidade de permitir decisões estratégicas pelos pilotos durante a navegação. Este trabalho apresenta
uma breve etapa do projeto deste sistema, levando em consideração algumas necessidades específicas
de uma embarcação solar.

Palavras-chave: Sistema de Monitoramento de Baterias; Barco Solar; BMS.

Introdução

A quantidade de sistemas que dependem de baterias para operar está cada dia mais expressivo,

principalmente com o crescimento do seguimento de veículos elétricos (OECD/IEA, 2018); e isso impõe a

necessidade de se estimar a quantidade de energia disponível instantaneamente de forma precisa, ou

seja,  um  equipamento  análogo  ao  medidor  de  combustível  utilizado  nos  veículos  de  motores  à

combustão.

A energia  disponibilizada  pelo  banco  de  baterias  é  elétrica  e,  portanto,  pode  ser  calculada

através do conhecimento da corrente elétrica demandada e da tensão elétrica disponível  ao sistema

(PLETT, 2007), de modo similar aos medidores de energia residenciais.

O cenário de aplicação deste projeto é uma embarcação solar de alta performance, focada em

competições,  que  ao  longo  dos  últimos cinco  anos  vem sendo  utilizada  como uma plataforma para

aplicações e desenvolvimento tecnológico, liderada e organizada pelos próprios alunos.

Tal embarcação, tripulada por somente um piloto, utiliza exclusivamente a energia elétrica solar,

captada por painéis fotovoltaicos e armazenada em um banco de baterias.

Neste contexto, o gerenciamento energético se mostra como uma ferramenta estratégica para as

embarcações durante as provas, e este fato impõe uma grande necessidade de se estimar a energia

disponível  no  sistema.  Com  tal  objetivo,  este  trabalho  decorre  sobre  o  projeto  de  um  sistema  de

monitoramento de baterias.

Metodologia
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Inicialmente  um  estudo  das  características  específicas  da  embarcação  foi  realizado,

compreendendo como necessidades: (a) atender o regulamento da competição (MACHADO, 2018); (b)

permitir a computação do estado de carga das baterias (energia disponível); (c) comunicar com os outros

sistemas da embarcação, assim como com um notebook, permitindo um diagnóstico facilitado.

Para atender tais necessidades, foi compreendido, após pesquisas técnicas sobre cada um dos

aspectos, que o sistema deveria: (a) monitorar tensão e temperatura de cada célula que compõe o banco

de baterias, assim como a corrente de entrada e saída do banco (PLETT, 2007); (b) comunicar via rede

CAN (Controller Area Network) para outros sistemas, comunicar via USART  para configuração/depuração

detalhada, e possuir LEDs para diagnóstico simplificado.

Para cada ponto destacado, um estudo detalhado foi realizado, resultando na modelagem de um

sistema composto por somente uma placa de circuito impresso, no qual  transdutores de corrente, tensão

e temperatura são conectados. Estes sinais passam por um circuito de condicionamento composto por

amplificadores operacionais de precisão, que filtram e os convertem para níveis corretos para um bom

aproveitamento  de  um  conversor  analógico-digital  de  alta  resolução.  A  informação  digital  é  então

processada num DSP (tms320f2335) e comunicada a outros sistemas utilizando uma rede CAN, ou a um

notebook, utilizando o protocolo USART, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 – Diagrama Geral do Sistema de Monitoramento de Bateria

Considerações finais

O projeto foi modelado de acordo com as necessidades levantadas, sendo as próximas etapas:

o desenho da placa de circuito impresso, a fabricação e a validação do protótipo, assim como o estudo e

implementação de um método para computação do estado de carga das baterias.
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AGRICULTORES FAMILIARES E SUAS CASAS: REFORMAS, MEMÓRIAS
E SIGNIFICADOS

  Formas de comunicar, discursos, movimentos culturais e mediação educacional
Autores: G. SILVA QUADROS151; J. CIECALESKI152.

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo: O  projeto  tem  como  tema  central  o significado das  habitações  rurais  para  as
mulheres agricultoras familiares da  comunidade  Salto  da  Água  Verde, município de  Canoinhas/SC.
Assim,  analisando  as  habitações  visitadas, entrevistando  as  agricultoras  e  fazendo  com  que  elas
voltassem ao passado para relembrar momentos que ficaram na memória e as lembranças vividas neste
espaço juntamente com sua família. Tendo em vista, muitas vezes, como foi importante e, ao mesmo
tempo, difícil a  mudança da casa anterior para onde agora  se designa seu lar.  Outro  ponto importante
discutido no projeto são as diferenças de gênero com relação ao espaço da casa e como isso é tratado e
empregado a mulher na zona rural, nos dias atuais, e também ao longo da sua história. Para melhor
entendimento  destes  assuntos  foi necessário  analisar os  escritores  que  falam  destas propostas e
suas temáticas relacionadas  ao  assunto.  Ao  término  do  projeto  foi  possível  analisar  e  perceber  a
importância e todo o significado que a casa tem para uma família da zona rural.

Palavras-chave: Habitação; memória; significado.

Introdução

O trabalho que foi realizado teve sua grande importância, tanto para nós alunas que realizamos,

como também para quem foi  privilegiado com este,  no caso,  as agricultoras familiares da região  de

Canoinhas. No intuito de conhecer melhor a realidade destas, como também a trajetória de vida delas,

assim conseguimos apreciar um pouco das histórias vivenciadas por estas mulheres.

“Impossível  escrever  a história do inconsciente humano sem escrever uma história da casa”

(Bachelard, 1990c, p. 89). Com essa citação de Gaston Bachelard, podemos afirmar que as emoções,

sentimentos e a vida do ser humano, como um todo, está diretamente ligado com as pessoas com quem

se relaciona e até mesmo com o lugar em que ele habita. Assim sendo, essa habitação não pode ser

nunca  entendida  como  "lugar",  mas  por  ser  dotada  e  preenchida  de  significados,  ela  deve  ser

compreendida  como "o  espaço de abrigo",  o  principal  referencial  para  uma família.  Essa habitação,

chamada de casa, recebe tantos outros significados e possui, também, outros sinônimos.

Visto que, o projeto tinha como objetivos a compreensão dos significados e representações do

espaço  da  casa  para  seus  habitantes  e  também  entender  as  trajetórias  sociais  dos  agricultores

relacionadas às edificações que habitam e as suas reformas como acionadores de suas memórias, estas

relacionadas a fatos importantes de suas vidas.

151  Aluno [curso técnico em Edificações integrado ao Ensino Médio] 
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Metodologia

Foi  utilizado  o  método  de  história  oral  juntamente  com  observação  participante  para  a

elaboração de entrevista, o método de história oral consiste em realizar a entrevista gravando-as. Foi feito

entrevistas com cinco mulheres agricultoras,  anotando os dados principais  e gravando com aparelho

celular as suas falas. Já o método de observação participante visa olhar com precisão cada detalhe e

examinar a realidade social em que o entrevistado se encontra. Nas saídas a campo tivemos o dever de

analisar e reparar, em cada residência visitada, os pequenos detalhes existentes. Após serem feitas as

entrevistas tivemos o dever de transcreve-las.

Considerações finais

Em virtude de  tudo que foi  pesquisado,  observado  e conhecido,  entende-se  que houve  um

grande aprendizado. Afinal, conhecer realidades diferentes aumenta nossa capacidade de compreender

as mesmas e entender suas dificuldades.  Nós, como alunas bolsistas deste projeto e também como

futuras Técnicas em Edificações, devemos ter a consciência do quão importante é a casa para quem irá

morar nela. Aprendemos na teoria a função de cada bloco, de cada material utilizado na obra e também a

importância que este terá ao finalizar a construção, porém, para quem for residir naquele espaço tudo terá

um significado muito maior e mais importante.

Tendo em vista os objetivos deste trabalho, é possível concluir que os mesmos conseguiram-se

ser alcançados. Após o término do projeto, foi possível perceber com uma visão mais crítica e com o

olhar mais atencioso a forma de viver dos agricultores familiares,

Referências

BACHELARD, G. A poética do espaço. Trad. Alain M. Mozart, Mário Laranjeira. São Paulo: WMF Martins
Fontes, 1993 

BACHELARD, G. A Poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 

__________. Fragmentos de uma poética do fogo. São Paulo: Brasiliense, 1990. 

__________. O Ar e os Sonhos: ensaio sobre a imaginação do movimento. São Paulo: Martins Fontes,
1990. 

FARIA, L.P. OLIVEIRA, A.  SEIXAS, P. C.  Artigo A casa e suas casas. Campinas, 2013 

MELO, W. O simbolismo da casa e a música: Imaginação e memória.  

WANDERLEY, M. N. B. Agricultura familiar e campesinato: rupturas e continuidade. 

Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro: CPDA/MAUAD, 2003.   
WOORTMANN, E. F. Herdeiros, parentes e compadres. São Paulo: Hucitec, Brasília: UnB, 1995. 
 



159

SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA AVALIAÇÃO DINÂMICA DO CONTROLE DE
TRAJETÓRIA EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

DT 4 - Processos produtivos, tecnologias e tendências para o presente e o futuro
Autores: M. MAYER153; A. SOUSA154.

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

Resumo:  Máquinas automáticas como máquinas ferramenta CNC e robôs necessitam apresentar boa
precisão no controle das trajetórias programadas e, para tal,  contribuem principalmente sua precisão
mecânica e o controle eletrônico eficiente da máquina.  Este projeto de pesquisa teve como objetivo
principal o desenvolvimento de um sistema de ensaio dinâmico de baixo custo, com a capacidade de ser
instalado em máquinas  automáticas  e  avaliar  os  seus  erros  de  trajetória.  O sistema foi  projetado e
construído  empregando componentes  de  precisão  modulares  e  um LVDT (do  inglês  Linear  Variable
Differential  Transformer ou Transformador Diferencial  Variável  Linear)  foi  empregado como sensor de
deslocamento. O aparato foi construído com um custo significativamente inferior aos comercializados,
tendo todo desenvolvimento mecânico e eletrônico realizado neste projeto.

Palavras-chave: Metrologia; LVDT; Ensaios geométricos.

Introdução

As máquinas automáticas apresentam não idealidades na sua parte mecânica e nos sistemas de

controle eletrônico que se traduzem em erros nas trajetórias programadas. Desta forma é de grande

importância poder avaliar a exatidão de uma máquina automática, durante e após o seu desenvolvimento.

Um dos métodos de diagnosticar falhas e indicar as causas e suas correções é o ensaio dinâmico de

interpolação circular descrito na ISO 230-4:2005, no qual a máquina é programada para cumprir uma

trajetória em forma de círculo. Ao medir as distorções deste círculo programado pode-se diagnosticar

falhas e identificar as causas. Existem sistemas de testes importados para este ensaio, e neste trabalho

se desenvolveu um sistema de baixo custo como será detalhado na metodologia

Metodologia

A Figura 1 mostra o projeto mecânico, onde as esferas estão presas em hastes onde

houve a perfuração. Já parte móvel se conecta à esfera por atração magnética de um ímã de

neodímio, que se encontra em um rebaixo do assentamento cônico. Na Figura 2 observa-se o

assentamento cônico e também o sistema de forma geral.

153Aluno [Engenharia Mecatrônica]. E-mail para contato: marconi.mayer@gmail.com.
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A Figura 3 mostra o diagrama elétrico do sistema. Foi adquirido um circuito integrado feito exclusivamente

para condicionamento de sinal de LVDT e está sendo desenvolvido paralelamente ao circuito composto

por componentes tradicionais, sendo este último o que está atualmente em funcionamento no projeto.

Considerações finais

A construção do aparato foi  desenvolvida a um custo  significativamente inferior  ao valor  de

mercado, atingindo assim o objetivo proposto. O projeto trouxe grande contribuição para o aprendizado

do bolsista envolvido, que adquiriu conhecimentos sobre temas não elencados na grade curricular.  O

sistema encontra-se em fase de calibração, testes e aprimoramento do software, visando a demonstração

dos resultados quantitativos em pôster apresentado no seminário. As perspectivas futuras para a área

Figura 3: Diagrama de funcionamento eletrônico do projeto.

Fonte: Autor

Figura 1: Projeto Mecânico (vista isométrica).

Fonte: Autor

Figura 2:  Projeto Geral (vista frontal com
transparência)

Fonte: Autor
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acompanham as tendências tecnológicas, como a necessidade de aprimoramento dos itens fabricados

por manufatura aditiva, que contribuem para a inserção de mais ensaios geométricos.

Referências
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INTELIGÊNCIA CRÔMICA: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A
SUSTENTABILIDADE FUTURISTA

              DT 2 – Meio ambiente, tecnologias e os desafios à sustentabilidade no contemporâneo)
Autores: C.R. DA ROCHA1; M. W. MORENO2.

Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis (IFSC)

Resumo: Este resumo expandido tem como objetivo a explicação do funcionamento da tecnologia 
eletrocrômica, bem como sua aplicação que dá origem aos vidros eletrocrômicos, que por sua vez, 
possuem a capacidade de alterar a sua coloração apenas com o recebimento de uma diferença de 
potencial.

Palavras-chave: Vidro eletrocrômico, coloração, sustentabilidade, conforto.

Introdução

A utilização dos vidros obteve um elevado crescimento a partir do século XIX – juntamente com

a revolução industrial  – através da fabricação do vidro float (ou comum) no qual  o seu processo de

fabricação é padrão mundial. Com o avanço tecnológico, criam-se novos meios de garantir o conforto do

ambiente visando a sustentabilidade, com isso criou-se o vidro eletrocrômico, que garante esse conforto

com percepções de sustentabilidade. A busca pelo maior entendimento do funcionamento, vantagens dos

vidros eletrocrômicos e a possibilidade de fazer com que cada vez mais a sociedade tenha ciência dos

novos estudos e aplicações que geram maior sustentabilidade, nos nortearam nesta pesquisa. 

Metodologia

A  natureza  desse  trabalho  classifica-se  como  pura,  uma  vez  que  é  realizada  para  fins

acadêmicos  e  de  caráter  explicativo,  pois  buscou  a  explicação  do  funcionamento  eletrocrômico.  A

pesquisa  tem  abordagem  quantitativa,  visto  que  os  dados  encontrados  durante  a  pesquisa  foram

quantificados e analisados para a obtenção das vantagens entre a utilização do vidro comum e do vidro

eletrocrômico.  Para  que  fosse  possível  realizar  a  pesquisa,  determinamos  o  procedimento  que

utilizaríamos, adotamos – por ser o mais viável – a pesquisa bibliográfica, a qual foi realizada através do

levantamento de dados e informações publicadas. 

Fundamentação Teórica

O vidro eletrocrômico tem a alteração de sua coloração, resultado do fenômeno de eletrocromismo, no

qual o material ao receber uma diferença de potencial (ddp) ou de corrente elétrica altera a sua cor.

        A estrutura física do vidro eletrocrômico é composta por filmes finos que revestem duas placas

de  vidro,  através  do  processo  de  sputtering  (recobrimento  de  material).  A  coloração  do  vidro  varia
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conforme o componente químico das fibras usadas no revestimento do vidro (dados conforme a tabela

abaixo).

Tabela 1: Metais utilizados nos vidros eletrocrômicos.

Nomenclatura Composto Cor

Trióxido de tungstênio WO3 Azul

Óxido de nióbio Nb2O5 Azul

Pentóxido de vanádio V2O5 Verde, amarelo, vermelho

Dióxido de titânio TiO2 Cinza

Dióxido de titânio - Óxido de alumínio TiO2-Al2O3 Azul

Dióxido de titânio - Óxido de crômio TiO2-Cr2O3 Azul

Fonte: Autores.

A alteração da coloração do vidro proporciona diversas vantagens, através dessa tecnologia é

possível promover o conforto térmico, conforto visual, versatilidade, segurança, privacidade.

O conforto térmico através do melhor aproveitamento da insolação, regulando a passagem de

calor com maior ou menor intensidade, reduzindo o uso do ar condicionado e utilizando meios naturais

para trazer o bem-estar. O conforto visual através do controle de incidência de luz sobre o ambiente,

diminuindo a necessidade do uso da iluminação artificial, ou evitando o excesso de convergência de raios

solares no ambiente.

A  versatilidade  que  permite  a  alteração  da  coloração  de  acordo  com a  necessidade,  esse

processo dura em média 20 à 30 minutos para ocorrer em sua totalidade, mas pode permanecer de 12 à

24  horas  nesse  estado  sem  a  necessidade  de  outro  acionamento,  além  de  garantir  a  segurança

escurecendo  o  vidro  para  por  exemplo  evitar  a  ofuscação  pelo  excesso  de  luz  enquanto  dirige,  ou

garantindo a privacidade durante uma reunião em uma sala cercada por vidros, além de seu uso em

modo transparente para ampliar o ambiente e deixá-lo com aspecto mais “clean”.

Essas vantagens pela coloração, influenciam não só nos aspectos citados acimas como prós,

mas também ajudam a reduzir o consumo de cerca de 25% de energia elétrica. Em contrapartida, temos

um produto de custo elevado e que leva cerca de 20 à 30 minutos para completar seu processo.

Como já citado inicialmente, o vidro eletrocrômico é formado por filmes finos e transparentes que

estão entre duas chapas de vidro, esses filmes são compostos pelos metais da tabela 1. Entre as placas

de vidro há além dos filmes finos, dois filmes transparentes que são condutores de energia, cada um está

acoplado a uma placa de vidro, um dos filmes possui carga positiva (1) e o outro possui carga negativa

(2), no filme positivo está acoplado um reservatório de íons (3) e no filme negativo está o eletrólito (5) – o



164

eletrólito conduz os elétrons da corrente elétrica por meio dos íons que estão dissociados nele –, entre o

reservatório de íons (3) e o eletrólito (4) está o filme eletrocrômico (4), que será composto por um dos

metais da tabela 1. Na figura 1, está o modelo dos componentes presentes no vidro eletrocrômico, com

as devidas numerações explicadas no texto acima.

Figura 1: Esquema dos constituintes do vidro eletrocrômico.

Fonte: http://andressalemon.com/vidros-eletrocromicos-2/

Quando o vidro eletrocrômico não recebe diferença de potencial, os íons estão na face mais

interna do vidro (nos filmes de carga positiva e negativa), ao receber uma diferença de potencial os íons

migram para o filme eletrocrômico feito de algum dos metais de transição da tabela 1, refletindo luz (com

sua devida coloração), estes íons permanecerão nesta parte do material até que recebam uma diferença

de potencial inversa, que os farão voltar ao estado inicial. 

Considerações finais

Após as pesquisas realizadas, foi possível observar que com as novas soluções tecnológicas é

possível  encontrar  formas  mais  inteligentes  para  obter  o  conforto,  privacidade,  segurança,  visando

também a  sustentabilidade,  onde  o  gasto  inicial  pode  ser  alto,  todavia  à  longo  prazo  o  retorno  do

investimento é quitado, mas não podemos analisar somente do ponto de vista comercial, mas também da

melhoria  na  qualidade  de  vida  dos  colaboradores  da  empresa,  visando  o  bem  estar  dos  mesmos,

segurança além de proporcionar soluções que trazem uma contribuição para a sustentabilidade, assim

podendo garantir um melhor futuro para todo um planeta.
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AS RELAÇÕES ENTRE DESIGN THINKING E CENOGRAFIA

DT 1 - Formas de comunicar, discursos, movimentos culturais e mediação educacional
Autores: T. LIMA RAINER155; D. ALBERTAZZI GONÇALVES TOMELIN156

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC)

Resumo: O Design é uma disciplina multifacetada cujos conhecimentos podem ser usados não só na
produção industrial, pois atualmente ela se expande para muitas outras áreas do conhecimento através
do Design Thinking, devido ao seu potencial de gerar ideias nunca vistas antes, articulando pessoas e
saberes de diversas áreas para solucionar um problema. Sabendo disso, questiona-se como o Design se
aproxima do fazer da cenografia teatral, na medida em que se percebe que o cenário de teatro vai além
da esfera  artística,  tendo  qualidades  comunicacionais  e  práticas  que precisam ser  igualmente  bem
resolvidas, e portanto aproximam os saberes das duas áreas. A investigação se dará inicialmente por
meio de revisão bibliográfica, seguida por observações dos processos criativos dos grupos de teatro do
Instituto  Federal  de  Santa  Catarina  (IFSC)  e  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC),
complementadas por entrevistas com profissionais da área, visando identificar como sua forma de criar
cenários se compara com o método do Design Thinking, e logo as potencialidades que as duas áreas têm
de contribuir uma com a outra.

Palavras-chave: Design Thinking; Cenografia.

Introdução

O teatro existe desde que o ser humano começa a se organizar em grupo. Do profeta que

narrava as histórias dos deuses até os palcos dos grandes musicais, o contar uma história por meio do

fazer teatral sempre se manteve uma importante forma de manifestação cultural, atravessando a história

da humanidade e mudando junto com ela. Berthold (2001) mostra que, dentre outros, variam os temas

tratados, a forma de comunicá-los por meio dos objetos e espaço cênicos e até mesmo a arquitetura do

prédio de teatro.

Por mais que tendências artísticas fossem flutuantes, o processo de materialização de uma

história  por  meio  de  uma  experiência  sensorial  foi  constante.  Ao  longo  destes  anos,  então,  foi  se

consolidando  “a  Arte do  Tempo  e  do Espaço”  (apud.  HOWARD,  2002,  p.  15)  à  qual  Cohen (2007)

chamou  de  cenografia,  que  possui  o  potencial  de  complementar  a  relação  entre  ator  e  plateia
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comunicando as sensações das cenas por meio do tudo que há de sensível no espaço cênico: cenário,

luz, figurino, maquiagem, etc.

Sendo assim,  a cenografia  trata de planejar  como vai  ser  a experiência  do público,  tendo

portanto um tipo de linguagem própria que permite a comunicação com a audiência de tal forma que

Cohen (2007)  já  detecta o empréstimo desses conhecimentos  para outros meios de mercado,  como

grandes convenções e eventos de grandes empresas. Para além disso, entretanto, tudo o que faz parte

do cenário possui também um lado prático, pois além de objetos poderem ser manuseados pelo atores

em cena, muitas vezes eles precisam ser transportáveis, por exemplo, posto que muitos grupos de teatro

(incluindo os que serão estudados) fazem turnês de seus espetáculos.

Percebe-se como a criação de um cenário tem vários obstáculos que, segundo Brown (2008),

fazem parte do método do Design Thinking por natureza, mostrando como as duas áreas são próximas: é

um projeto inovador,  artístico, com um lado comunicacional  que também é inerente ao design possui

diversos obstáculos para o uso só perceptíveis no contexto dos usuários e é um processo de criação

coletivo.

Metodologia

Para o desenvolvimento da pesquisa será realizada primeiramente uma revisão bibliográfica a

respeito da cenografia e do Design Thinking, fornecendo a base teórica para o restante da pesquisa. A

seguir, será feita observação participante, conforme descrito por Yin (2005). O Grupo Pesquisa Teatro

Novo, da UFSC, está adaptando o inédito texto “Alguém Sabe Quem é Quem?”, enquanto o Boca de Siri,

do IFSC, está criando um texto original coletivamente, a partir de estudos sobre a construção de gênero.

Ambos serão acompanhados por um semestre,  ao longo do qual  serão criados os cenários para os

espetáculos.

Para complementar os dados coletados, serão realizadas entrevistas semi estruturadas com

profissionais da cenografia, permitindo uma visão subjetiva, imersa e experiente a respeito do tema. Os

dados coletados serão organizados com o uso de ferramentas visuais e comparados, visando encontrar

pontes  entre  o  método  da  cenografia  e  do  Design  Thinking,  possibilitando  que  sejam  encontrados

parâmetros básicos para a orientação de um projeto cenográfico por meio do olhar do design.

Considerações finais

Por se tratar de um projeto que ainda está em sua fase inicial, ficam as expectativas para a

pesquisa: espera-se que sejam identificadas possíveis melhorias para as áreas de Design e Cenografia a
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partir da identificação de práticas presentes em uma e ausentes em outra (e vice versa) e que têm grande

potencial  de  ampliar  os  horizontes  de  ambas,  e  portanto  oferecendo  um  retorno  à  comunidade

acadêmica.

Assim, pretende-se reforçar, também, a força do Design enquanto forma de criação, a amplitude

do alcance do método do Design Thinking e a sua aplicabilidade em contextos multidisciplinares, além de

expandir a visão do que pode ser um produto, fazendo uma ponte saudável entre Arte e Design que

também visa incentivar a produção teatral e artística nas instituições de ensino da cidade de Florianópolis.
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OFICINA “VOCÊ SABIA? MITOS SOBRE LIBRAS E SURDEZ”

DT 3 – Desafios educacionais no Brasil de hoje, inovação didática e fazer profissional inclusivo
Autores: M. LUISA TEIXEIRA157

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA (IFSC)

Resumo:  Este relato de experiência trata a vivência e a realização da oficina que teve como objetivo
disseminar a informação e debater mitos e preconceitos em relação a comunidade surda. A proposta de
uma oficina baseada em obra discutida em sala de aula, com foco especial nos profissionais da saúde,
sendo ofertada também para educadores e funcionários da rede municipal de Benedito Novo/SC. Através
da Operação Encantos do Vale, proporcionada pelo Núcleo Extensionista Rondon da Universidade do
Estado de Santa Catarina (NER/UDESC),  a acadêmica  do IFSC, teve a oportunidade de ressaltar  a
importância do servidor público trabalhar com foco em uma sociedade mais justa e inclusiva. O projeto
teve resultado melhor do que esperado, pois ao final da operação foi possível perceber o interesse no
tema e o despertar da curiosidade da comunidade visitada, dos colegas da equipe, alunos, professores,
servidores e demais alunos extensionistas participantes da operação, além do aprendizado com a prática
e as vivências dos profissionais.

Palavras-chave: comunidade surda; Libras; surdez.

Introdução

Existe hoje no Brasil, mais de 9.700,000 (Nove milhões e setecentos mil) pessoas com algum

tipo de dificuldade auditiva, segundo o CENSO/IBGE de 2010 e a principal, talvez única, barreira para

essas pessoas é a dificuldade de comunicação e mesmo após a instituição da LEI 10.436 de 24 de abril

de 2002, que torna a “LIBRAS” uma Língua oficial Brasileira, ainda hoje, poucas são as pessoas que

conhecem, respeitam ou se utilizam dela. Quando o assunto é “surdez” e “Libras”, é possível identificar,

principalmente  na  área  da  saúde,  alguns  mitos,  notícias  equivocadas  e  pouca  informação.  Somos

indivíduos diferentes e aceitar e respeitar nossas diferenças é importante e necessário para se viver em

sociedade. Atender um paciente “surdo” requer conhecimento sobre sua condição e sua realidade e ter

empatia é fundamental para compreender suas necessidades. O objetivo do projeto vem de encontro com

essa necessidade, pois além de organizar um espaço para troca de informação, reflexão e debater o

tema  “Mitos  e  verdades  sobre  LIBRAS  e  Surdez”,  o  projeto  pretende  coletar  informações  sobre  a

realidade  vivida  pela  comunidade  em  relação  ao  tema  e  a  conscientização  dos  participantes  da

importância de trabalhar em prol de uma comunidade mais justa e inclusiva.

157 Graduanda do Curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíngue – LIBRAS/Português pela 
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Metodologia

A preparação do material  deve ser feita antes do dia do encontro com a impressão preto e

branco em papel A4 do alfabeto manual (Figura 1) com cópias suficientes para a distribuição a todos os

participantes  e as  fichas  informativas  com as frases  e respostas  (Quadro 1).  O desenvolvimento  do

projeto se dá com apresentação do tema e a distribuição do alfabeto manual e uma ficha informativa para

cada participante. A troca se inicia com a leitura uma a uma das fichas e com o auxílio do alfabeto manual

e a localização e leitura da ficha informativa correspondente, ou seja, o par tendo início com a mesma

letra do alfabeto manual. Após a leitura de todas as fichas abre-se para questionamentos, contribuições e

conclusões com relato de experiencias em relação ao tema.

Considerações finais

Durante a “Operação Encantos do Vale” do Projeto NER/UDESC realizada no período de 10 à

21 de Julho de 2018, foi possível conhecer, um pouco, a comunidade do município de Benedito Novo do

Alto Vale do Itajaí em SC. O projeto da oficina foi realizado em 4 momentos e teve a participação de

aproximadamente  200  profissionais  da  área  da  saúde  e  educação.  O  resultado  foi  muito  além  do

esperado, pois ao início do projeto não havia informações de pessoa surda na cidade, nem mesmo nas

escolas. E ao concluir  as 4 oficinas, pode-se observar a realidade dos moradores usuários de sinais

caseiros e aluno oralizado e privado da “LIBRAS”. A resposta dos participantes foi positiva e o objetivo da

oficina alcançado,  o tema foi  bastante discutido e houve um visível  interesse em falar  mais sobre o

assunto. Uma experiência acadêmica que muito agregou ao crescimento profissional e principalmente

pessoal dos envolvidos. 

Figura 1 – Alfabeto Manual

Fonte: http://www.palhoca.ifsc.edu.br/materiais/apostila-libras-basico/Apostila_Libras_Basico_IFSC-

Palhoca-Bilingue.pdf (2018, online).

http://www.palhoca.ifsc.edu.br/materiais/apostila-libras-basico/Apostila_Libras_Basico_IFSC-Palhoca-Bilingue.pdf
http://www.palhoca.ifsc.edu.br/materiais/apostila-libras-basico/Apostila_Libras_Basico_IFSC-Palhoca-Bilingue.pdf
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Quadro 1 – Fichas Informativas (algumas das questões levantadas pelo projeto)

a - Há diferentes tipos e graus de 
surdez

a - Verdade, há aproximadamente 70 tipos de surdez 
hereditárias e mais ou menos 50% estão associadas com
outras anormalidades. Através de uma avaliação 
audiológica é possível identificar qual o grau de surdez, 
que pode variar de leve a profundo. profunda maior que 
91 dB.

b - A surdez compromete o 
desenvolvimento cognitivo-linguístico 
do indivíduo

b - Mito, não é a surdez que compromete o 
desenvolvimento do surdo, e sim a falta de acesso a uma
língua. A ausência dela tem consequências gravíssimas, 
além de tornar o indivíduo solitário, compromete o 
desenvolvimento de suas capacidades mentais.

c - A LIBRAS é universal

c - Mito, a libras não é universal, assim como na oral, 
cada país possui a sua língua de sinais. A LIBRAS é a 
Língua BRASILEIRA de Sinais, nos Estados Unidos, por 
exemplo, se chama ASL, ou seja, língua de sinais 
americana e assim por diante conforme o país. E mesmo 
dentro da LIBRAS há variações, assim como no 
português encontramos diferentes sotaques, gírias e 
variações devido ao regionalismo.

Fonte: elaborado pelo autor a partir da obra de GESSER, Audrei (2017-2018).
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