MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE

EDITAL N.º 26 - CAMPUS ITAPERUNA, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

RES ULTADO DA CHAMADA PARA S UBMIS S ÃO DE PROPOS TAS DE TRABALHO PARA
APRES ENTAÇÃO NO IV CONGRES S O DE INTERDIS CIPLINARIDADE DO NOROES TE FLUMINENS E
- CONINF.
A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUM INENSE – CAM PUS ITAPERUNA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria n.º 371
de 15 de abril de 2016, publicada no DOU de 18 de abril de 2016, torna pública a relação de trabalhos aprovados para
apresentação no IV Congresso de Interdisciplinaridade do Noroeste Fluminense - CONINF.

TÍTULO DO TRABALHO

MODALIDADE

OBSERVAÇÃO

“A caolha”, de Júlia Lopes de Almeida:

banner:

nível

criando um jogo virtual a partir do Unity 3D

graduação/pós-graduação

“A escrava”, de Maria Firmina dos Reis: uma
banner:
experiência

de

gamiﬁcação

virtual

nível

na
graduação/pós-graduação

Literatura

“Angry Pigs”: a construção de um jogo digital
banner:

nível

a partir de “Os porcos”, de Júlia Lopes de
graduação/pós-graduação
Almeida

“Enganos do bosque, desenganos do Rio”, de
banner:

nível

Sóror Maria do Céu: a criação de um jogo
graduação/pós-graduação
virtual a partir da plataforma Construct

“O Voto Feminino”, de Joseﬁna Álvares de
banner:

nível

Azevedo: gamIFFicando a literatura a partir
graduação/pós-graduação
do Construct 2

“Qual é o lugar do corpo na escola?” – banner:
Olhares, Ecos e Diálogos Discentes

nível

médio/técnico

“UM BURACO COM MEU NOME”: uma
possibilidade de atuação político-pedagógica
do

poema

“uma

mulher

pergunta”

da

escritora brasileira Jarid Arraes nos debates

banner:

nível

graduação/pós-graduação
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escolares sobre as violências contra as
mulheres,

no

Ensino

Médio

do

IFFluminense Campus Campos Centro

“Vida

na

água”:

uma

experiência
banner:

interdisciplinar

nível

através da sala de aula
graduação/pós-graduação

invertida

A árvore Imbirema sob uma perspectiva Comunicação
sustentável

A

oral:

nível

graduação/pós-graduação

Criminalização

do

Racismo:
banner:

desdobramentos

jurídicos

na

cidade

nível

de
graduação/pós-graduação

Campos dos Goytacazes

A importância do tratamento de eﬂuentes
banner:

nível

domésticos, como forma de prevenção de
graduação/pós-graduação
doenças

A inclusão da Educação Ambiental no ensino banner:
de Química

nível

graduação/pós-graduação

A inclusão de portadores de necessidades banner:
especiais na Química

nível

graduação/pós-graduação

A submissão corresponde a um resumo
A influência do marketing digital no consumo banner:

nível
simples, que deverá ser apresentado na

de jovens

médio/técnico
forma de banner

A inﬂuência do marketing digital nos clubes

banner:

de futebol

médio/técnico

nível

A inﬂuência dos biofertilizantes provindos
Comunicação

oral:

nível

oral:

nível

da biodigestão sobre a população microbiana
médio/técnico
do solo do IFF Itaperuna.

A

intertextualidade

no

hipertexto: uma
Comunicação

proposta metodológica, focada na ABP, a
graduação/pós-graduação
partir de posts do Hugo Gloss no Instagram

A

REPERCUSSÃO

DIGITAL

NO

INFLUÊNCIAS E

DO

LET RAMENT O

ENSINO

MÉDIO:

DEPENDÊNCIAS NO

banner:

nível

graduação/pós-graduação

USO DE APARELHOS ELET RÔNICOS

banner:

nível Recomendado para apresentação na

A revolução da cosmética pela Química
médio/técnico

A

utilização

das

redes

sociais

forma de banner

como

ferramenta de viabilização do marketing de
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banner:

nível

relacionamento

médio/técnico

A utilização das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (T DIC'S) como banner:
complementação

às

nível

fundamentações graduação/pós-graduação

teóricas no ensino da Química

AMPLIAÇÕES DO PROJET O MARCHINHA banner:
DA MAT EMÁT ICA

nível

graduação/pós-graduação

Analisando a obra barrosiana Um Nome para banner:
Matar: as vozes narrativas em destaque

Análise

comparativa

nível Recomendado para apresentação na

graduação/pós-graduação

entre

forma de banner

o
banner:

nível

comportamento de uma estrutura de bloco
graduação/pós-graduação
cerâmico e Drywall

Análise

da

capacidade

antisséptica

de
banner:

nível

diferentes sabonetes para a Escherichia coli
médio/técnico
e Staphylococcus aureus

Análise da qualidade da água para ﬁns de

A submissão corresponde a um resumo
banner:

nível

abastecimento público no 2° distrito de

simples, que deverá ser apresentado na
médio/técnico

Porciúncula/RJ.

forma de banner

ANÁLISE ECONÔMICA DE DIFERENT E
T IPOS DE LIBERAÇÃO DE T richogramma
sp

(HYMENOPT ERA: banner:

T RICHOGRAMMAT IDAE)
SIST EMA

UT ILIZANDO

DE

nível

graduação/pós-graduação

AERONAVE

REMOT AMENT E PILOT ADA

Análise físico-química de cervejas puro
Comunicação

oral:

nível

oral:

nível

malte de produção comercial, artesanal e
médio/técnico
caseira

ANÁLISE QUÍMICA, QUANT ITAT IVA E

Comunicação

QUALIT AT IVA DO VINAGRE DE MAÇÃ

médio/técnico

Aplicação

da

Matriz

Importância

X
banner:

nível

Desempenho: Um Estudo de Caso em uma
graduação/pós-graduação
Academia

Aplicação

de

metodologias

ativas

na

disciplina circuitos elétricos do curso de

banner:

nível Recomendado para apresentação na

eletrotécnica integrado ao ensino médio do graduação/pós-graduação
IFF - campus Itaperuna

Aplicativo

mobile

para

o

auxílio

da banner:
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nível

forma de banner

reciclagem

médio/técnico

Aplicativo para auxiliar ONG’s e animais de

banner:

rua

médio/técnico

nível

banner:

nível

Aplicativo para demanda de empregos
médio/técnico

banner:

nível

Aplicativo para melhorar a qualidade de vida
médio/técnico

banner:

nível

Aplicativo para o Bem-Estar e Saúde
médio/técnico

App - Conscientização à preservação da banner:
fauna e flora brasileira

nível

médio/técnico

banner:

nível

App de Apoio para Estudantes
médio/técnico

banner:

nível

APP Saúde e Bem-Estar
médio/técnico

As diferentes formas de narrar: uma análise
banner:

nível

do romance O Globo da Morte: Divino das
graduação/pós-graduação
Flores, de Maria Alice Barroso

Avaliação da Qualidade de Águas de Poço no Comunicação
Distrito de Raposo, Itaperuna-RJ

AVALIAÇÃO

MICROBIOLÓGICA

FORMIGAS

COMO

nível

médio/técnico

DE

(FORMICIDAE

HYMENOPT ERA)

oral:

–

POT ENCIAIS banner:

VET ORES DE AGENT ES PAT OGÊNICOS

nível

graduação/pós-graduação

EM ESTABELECIMENT O ALIMENT ÍCIO
DE IT APERUNA - RJ.

Características de Êxito na liderança escolar
banner:

nível

- Uma análise de fatores de sucesso na ótica
médio/técnico
de uma diretora

Cartograﬁa cognitiva: mapas conceituais

banner:

como estratégia de ensino e aprendizagem

graduação/pós-graduação

Causas

sociais

como

ferramenta

do banner:

marketing digital

Ciência

&

Inclusão:

nível Recomendado para apresentação na

nível

médio/técnico

experimentando

a
banner:

nível

Química através de práticas acessíveis a
graduação/pós-graduação
todas e todos

EDITAL N.º 26/2019 - DGCITAPER/REIT/IFFLU | Página 4 de 14

forma de banner

Clima escolar como subsídio para promoção banner:
de bem estar e aprendizagem

nível

graduação/pós-graduação

Coaching Educacional: Estratégias para o Comunicação
ensino de língua inglesa

oral:

nível

graduação/pós-graduação

CodIFFIC: O Projeto de Programação do banner:
IFFluminense Campus Itaperuna

nível

médio/técnico

Comparação entre as heurísticas Busca
Local com permuta All Pairs e Vizinho mais banner:

nível

próximo, aplicados ao problema do caixeiro graduação/pós-graduação
viajante

Comportamento

alimentar:

uma

revisão banner:

bibliométrica na base de dados da Scopus

nível

graduação/pós-graduação

Conteúdo Inorgânico em Resíduos de Pó de
Pedra do Noroeste do Rio de Janeiro: Um banner:
Risco

Ambiental

de

seu

uso

nível

como graduação/pós-graduação

Fertilizantes?

Conteúdos

de

Anatomia

aplicados

na

licenciandos

de

banner:
Educação

Básica

por

nível

graduação/pós-graduação
Educação Física.

Corporeidade,

Escola

e

Integradoras:

experiências

Práticas
banner:

corporais

nível

a
médio/técnico

partir de um Projeto Cultural

Comunicação

oral:

nível

Cotas raciais: o incômodo da cor
graduação/pós-graduação

banner:

nível

Cultura Organizacional e Escolar
médio/técnico

DESCART E SUST ENTÁVEL DOS MEIOS
DE

CULT URA

UT ILIZADOS

NO
Comunicação

oral:

nível

LABORAT ÓRIO DE MICROBIOLOGIA médio/técnico
EST UDO DE CASO NO IFFLUMINENSE
CAMPUS IT APERUNA-RJ

Desenvolvimento de um jogo de tabuleiro
digital: uma experiência interdisciplinar no banner:
Instituto

Federal

Fluminense

Campus

nível

graduação/pós-graduação

Itaperuna

Desenvolvimento de um jogo digital aliado a
uma plataforma de acompanhamento para banner:
auxiliar

o

letramento

de

pessoas

nível

com graduação/pós-graduação
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dislexia

Determinação de açúcares redutores em
lactose presentes em amostras de leite

Comunicação

oral:

nível

comercializadas no município de Itaperuna - médio/técnico
RJ

Determinação de Metais Potencialmente

banner:

T óxicos em Chá Preto

graduação/pós-graduação

Educação

alimentar

e

nutricional:

nível

uma
banner:

nível

proposta de intervenção didático-pedagógica
graduação/pós-graduação
para o ensino de Química

Educação Ambiental e Educação de Direitos
banner:

nível

Humanos nos cursos técnicos do Campus
graduação/pós-graduação
Itaperuna do Instituto Federal Fluminense

Educação Ambiental: Análise do consumo de
banner:

nível

papel nos setores administrativos de uma
graduação/pós-graduação
Instituição Federal de Ensino

Educação

Ambiental:

Explorando

Agricultura

Sustentável

no

a
banner:

Ensino

nível

de
graduação/pós-graduação

Química

EDUCAÇÃO

AMBIENTAL:
banner:

nível

T RABALHANDO A SUST ENTABILIDADE
graduação/pós-graduação
NA ESCOLA.

Em busca de "Marias, Mahins, Marielles,
Malês"

no

ensino

de

Química: banner:

nível

desconstruindo o eurocentrismo na Ciência graduação/pós-graduação
através do resgate da cultura africana

banner:

nível

Empreendedorismo Feminino
médio/técnico

Empreendedorismo Feminino em Itaperuna-

banner:

RJ

médio/técnico

Empreendedorismo: um estudo de caso no banner:
setor de agência de viagens

nível

nível

médio/técnico

Ensinando Química através da Energia Solar:
uma

proposta

didático-pedagógica

para banner:

nível

turmas de Eletrotécnica do Instituto Federal graduação/pós-graduação
Fluminense

Ensino, Pesquisa e Extensão: um relato de
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experiência sobre a articulação

banner:

realizada com o Projeto ELO

médio/técnico

nível

Escravidão em Campos dos Goytacazes:
Comunicação
Taxonomia

de

Escravos

e

oral:

nível

Teorias
graduação/pós-graduação

Racialistas

Estratégias de Marketing nas redes sociais:
banner:

nível

uma análise da percepção de jovens sobre a
médio/técnico
Netflix.

Estudo de caso: A importância da coleta,
armazenamento

e

tratamento

de

águas banner:

nível

vindas de meios não convencionais em graduação/pós-graduação
Itaperuna - RJ

Estudo do processo logístico aplicado ao
Comunicação

oral:

nível

transporte da cama de aves para uso como
médio/técnico
adubo orgânico

Estudo dos desaﬁos da aplicação do princípio
banner:

nível

constitucional da eﬁciência administrativa
médio/técnico
na gestão do Instituto Federal Fluminense

Estudo e conscientização da importância da Comunicação
água do rio Pomba

oral:

nível

médio/técnico

ET HNOIFF - Educação Para as Relações banner:
Étnico-Raciais

nível

médio/técnico

Ethnopoéticas em Narrativas: Mitologia, banner:
Filosofia e Literatura

nível

médio/técnico

Extração e teste toxicológico com Artêmias
salinas dos óleos essenciais de Struthanthus
vulgaris, Cinnamomum verum, Myristica
banner:

nível Recomendado para apresentação na

fragrans e Citrus X sinensis
médio/técnico

forma de banner

salinas dos óleos essenciais de Struthanthus
vulgaris, Cinnamomum verum, Myristica
fragrans e Citrus X sinensis

Extração Induzida por Quebra de Emulsão:
banner:
Uma

Metodologia

Alternativa

para

nível

a
médio/técnico

Determinação da Salinidade em Petróleo

FACEBOOK

E

INSTAGRAM

COMO

INST RUMENT OS PARA AS AULAS DE
Comunicação

oral:

nível

LÍNGUA PORT UGUESA: UM REFLEXO
graduação/pós-graduação
DA

HIPERMODERNIDADE

E

SEUS

MULT ILET RAMENT OS
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Fatores

que

inﬂuenciam

a

motivação

docente no ambiente de trabalho

banner:

nível

médio/técnico

banner:

nível

Feito à Mão: um caso de empreendedorismo
médio/técnico

GamIFFicação: uma experiência virtual a
banner:

nível

partir de “A primeira bebedeira”, de Júlia
graduação/pós-graduação
Lopes de Almeida

GamIFFicando obras literárias de autoria
banner:

nível

feminina: “A casa dos Mortos”, de Júlia
graduação/pós-graduação
Lopes de Almeida

GESTÃO E COMPET IT IVIDADE: EST UDO

banner:

DE CASO EM UMA ORQUEST RA

graduação/pós-graduação

iBath:

Aplicativo

para

conscientizar

o banner:

consumo de água no banho

Identidade

visual

e

nível

nível

médio/técnico

sua

inﬂuência

em

banner:

nível

diferentes perfis de consumidores

médio/técnico

IFFemina a construção de um acervo digital

banner:

de obras literárias de autoria feminina

graduação/pós-graduação

IFFOLHA

banner:

ITAPERUNA:

os

gêneros

jornalísticos nas plataformas digitais

nível

nível

médio/técnico

Implementação de métodos numéricos em banner:
um aplicativo computacional

nível

médio/técnico

Inclusão e Diversidade na escola pública:
uma análise dos Projetos Pedagógicos de

banner:

Curso

graduação/pós-graduação

do

Instituto

Federal

Fluminense

nível

Campus Itaperuna

Inclusão

em

educação

no

autismo:

as
banner:

micropolíticas

do

cotidiano

nível

na
graduação/pós-graduação

(re)construção das (im)possibilidades

Inﬂuência do Marketing Digital no varejo de

Comunicação

moda itaperunense

médio/técnico

Instrumentação

em

barragem

de

Enrocamento: revisão e perspectivas

banner:

oral:

nível

nível Recomendado para apresentação na

graduação/pós-graduação

Inteligência emocional no trabalho: uma
banner:
análise com servidores do IFF Campus
médio/técnico
Itaperuna
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nível

forma de banner

INT RODUÇÃO

À

PROGRAMAÇÃO banner:

LINEAR NO ENSINO MÉDIO

nível

médio/técnico

Investigando o adoecimento de professores
Comunicação

oral:

nível

das escolas estaduais de Santo Antônio de
graduação/pós-graduação
Pádua/RJ

Jogo didático para o ensino do Papiloma
Vírus

Humano:

uma

contribuição banner:

signiﬁcativa para a campanha de vacinação

nível

graduação/pós-graduação

no município de Miracema-RJ

Jogos E Ecologia: Unidos Por Uma Causa, o banner:
Mundo.

Let's

nível

médio/técnico

play

Duolingo!

-

Analisando

os Comunicação

oral:

nível

princípios de Gamification no aplicativo

graduação/pós-graduação

Levantamento da Avifauna no Município de

banner:

Santo Antônio de Pádua – RJ

graduação/pós-graduação

nível

Levantamento da herpetofauna no Sítio Bom banner:
Jardim, Bom Jesus do Itabapoana – RJ

nível

graduação/pós-graduação

Levantamento etnobotânico e ﬁtoterápico
banner:
em

populações

urbanas

e

rurais

nível

do
graduação/pós-graduação

município de Santo Antônio de Pádua – RJ

Levantamento ﬁtossociológico e ﬂorístico
banner:

nível

num fragmento de mata atlântica na fazenda
graduação/pós-graduação
monte alegre, IT APERUNA – RJ

Liderança na gestão escolar: uma análise em banner:
uma escola da rede estadual do RJ

nível

graduação/pós-graduação

banner:

nível

Mais Matemática com Mais T ecnologia
graduação/pós-graduação

Mapeamento da produção cientíﬁca acerca
banner:
da

Ergonomia

Cognitiva:

um

nível

estudo
graduação/pós-graduação

bibliométrico na base da dados da Scopus

MapReduce

aplicado

na

detecção

de
Comunicação

fracionamento

irregular

de

oral:

nível

compras
graduação/pós-graduação

públicas

Medicalização e patologização da infância na
Comunicação
escola:

o

sentido

da

docência

oral:

nível

como
graduação/pós-graduação

alternativa à redução da vida
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Métricas com Pontos de Função na Prática:
uma

ferramenta

para

utilização

e

aprendizagem de métricas em projetos de

banner:

nível

graduação/pós-graduação

software

Mobilidade

como

Primeiro

Passo

à
banner:

nível

Formação de uma Cidade Inteligente: Uma
médio/técnico
Análise da Cidade de Itaperuna

Mulheres

e

empreendedorismo:

uma banner:

relação a ser compreendida

Neurociências

e

educação

nível

médio/técnico

infantil:

a banner:

descoberta do mundo científico

nível

graduação/pós-graduação

Novos cursos para o campus de Santo
banner:

nível

Antônio de Pádua: apontamentos de um
médio/técnico
projeto de pesquisa da FAPERJ

NUGEDIS:

Gênero,

Diversidade

e
banner:

nível

Sexualidade
graduação/pós-graduação
no ambiente escolar

O desaﬁo da ergonomia no ambiente de
Comunicação

oral:

nível

trabalho em busca da melhoria da qualidade
graduação/pós-graduação
de vida e saúde do trabalhador

Comunicação

oral:

nível

O Design T hinking à luz da bibliometria
graduação/pós-graduação

O efeito da interação entre novidade e
consolidação

da

desenvolvimento

do

memória

no
Comunicação

condicionamento

oral:

nível

e
graduação/pós-graduação

sensibilização produzidos por morﬁna em
Ratos

O Jornal IFFolha enquanto estratégia para
banner:

nível

permanência estudantil do Campus Santo
médio/técnico
Antônio de Pádua

O marketing no futebol carioca e o consumo banner:
do torcedor

O

perﬁl

nível Recomendado para apresentação na

médio/técnico

feminino

das

personagens

barrosianas: um percurso sociocultural

Comunicação

oral:

nível

graduação/pós-graduação

banner:
O trabalho do líder dentro das organizações
médio/técnico
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forma de banner

nível

O uso da Logística Reversa como um banner:
diferencial estratégico para a agregação de

nível Recomendado para apresentação na

médio/técnico

forma de banner

valor na Coca-Cola Brasil
Ocorrência

de

coliformes

totais

e

termotolerantes em água consumida em Comunicação
quatro nascentes municipais do Noroeste

oral:

nível

graduação/pós-graduação

Fluminense (RJ, Brasil)

Os avanços das pesquisas acerca da
banner:

nível

equoterapia: indicadores bibliométricos
graduação/pós-graduação
aplicados na base da Scopus

Os detetives e os Romances de Enigma:
banner:

nível

Sherlock Holmes e Tonico Arzão, um
graduação/pós-graduação
diálogo possível

Os impactos da cultura organizacional na
banner:

nível

educação de nível médio: uma análise em
médio/técnico
uma instituição de ensino pública

banner:

nível

Os jogos como ferramenta didática
graduação/pós-graduação

Os

problemas

de

mobilidade

urbana
banner:

encontrados

no

Bairro

Cidade

nível

Nova –
graduação/pós-graduação

Itaperuna/RJ

Os T CCs dos cursos Técnicos em Química
banner:

nível

do IFF – Campus Itaperuna: um estudo de
médio/técnico
caso

Percepção ambiental de estudantes do 5º
banner:

nível

ano do ensino fundamental de uma escola
graduação/pós-graduação
pública no município de Cambuci- RJ

PERCEPÇÃO

AMBIENTAL

ENT RE

DISCENT ES E DOCENT ES, EM ESCOLAS banner:
PÚBLICAS E PRIVADAS NO MUNICÍPIO

nível

graduação/pós-graduação

DE SANT O ANT ÔNIO DE PÁDUA – RJ

Pesquisa de Mercado: análise de percepções banner:
no Município de Itaperuna-RJ

Planejamento

escolar:

análise

nível

médio/técnico

em

uma banner:

escola da rede estadual do RJ

nível

graduação/pós-graduação

Planejamento estratégico e inﬂuência do
gestor em fatores de clima e ambiente

Comunicação

oral:

nível

escolar em uma escola estadual de Itaperuna graduação/pós-graduação
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- RJ
Políticas Públicas de inclusão digital no banner:
Brasil: uma revisão de literatura atual

nível

graduação/pós-graduação

Polo de Confecções de Itaperuna: uma banner:
análise de suas perspectivas

nível

médio/técnico

Por uma “Parada Artística” na Sociedade do
Desempenho:

registros

do

movimento banner:

nível

estético de um grupo de teatro do Instituto graduação/pós-graduação
Federal Fluminense Campus Itaperuna - RJ

Portal de egressos: pesquisa, avaliação e

banner:

formação

médio/técnico

nível

PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PART IR DA
Comunicação

oral:

nível

REUT ILIZAÇÃO DO ÓLEO RESIDUAL DA
médio/técnico
CANT INA DO IFF

Programa de monitoramento dos egressos banner:
do IFF-Itaperuna

nível

médio/técnico

Projeto de compressor alternativo para
banner:
calibração

de

pneus

utilizando

o

nível

peso
graduação/pós-graduação

próprio do veículo

Proposta de elaboração de um manual
prático de manejo, minimização e otimização
de resíduos químicos para os laboratórios de

banner:

ensino e pesquisa do Instituto Federal de

médio/técnico

nível

Educação Ciência e Tecnologia Fluminense
Campus Itaperuna-RJ

PROPOSTA

DE

MELHORIA

PROCESSOS

ORGANIZACIONAIS

DOS
banner:

nível

EM
graduação/pós-graduação

UMA EMPRESA DE PLANOS DE SAÚDE

Proposta de Uso Consciente de Energia banner:

nível

Elétrica em uma Universidade

graduação/pós-graduação

Protótipo de Aplicativo: Cultive Vidas, Doe

banner:

Sangue!

médio/técnico

Protótipo

para

seleção

de

espigas

de

banner:

nível

nível

minimilho

graduação/pós-graduação

Recuperação de silica gel por meio de

banner:

processos oxidativos

médio/técnico

Recursos hídricos e o agronegócio no banner:
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nível

nível

Brasil: uma relação desigual de gestão e uso

graduação/pós-graduação

Relação entre Sequências Didáticas e a
Aprendizagem

Baseada

em

Projetos: Comunicação

oral:

nível

contribuições para o ensino de Língua graduação/pós-graduação
Portuguesa

Relacionamentos

interpessoais

entre
banner:

nível

diferentes gerações do corpo docente do
médio/técnico
Instituto Federal Fluminense

Sabão Ecológico: Produção de sabão a partir

banner:

do óleo de fritura

médio/técnico

nível

Sala Temática de Geograﬁa: o desaﬁo de se
criar

um

novo

desenvolvimento

de

ambiente
uma

para

o banner:

nível

aprendizagem graduação/pós-graduação

significativa

banner:

nível

Saúde e bem-estar: prevenção ao suicídio
médio/técnico

Simulador computacional para problemas
Comunicação

oral:

nível

estacionários de transporte de partículas
graduação/pós-graduação
neutras

Simulador computacional para problemas
banner:
transientes de

transporte

de

nível

partículas
graduação/pós-graduação

neutras

Síntese de um novo complexo de cobalto banner:
com ligante derivado de salicilaldeído

médio/técnico

Síntese de um novo complexo de cobre(II)

banner:

com ligante derivado de salicilaldeído

médio/técnico

T reinamento

e

desenvolvimento

nível

nível

como
banner:

estratégia

para

alcance

dos

nível

objetivos
médio/técnico

organizacionais

Um Estudo de Caso sobre Agrotóxicos em Comunicação
Miracema/ RJ

oral:

nível

médio/técnico

Uma demonstração prática da importância
banner:

nível

da categorização de testes em projetos de
graduação/pós-graduação
software

Usabilidade

do

Q-Acadêmico:

Uma
banner:

Experiência

de

Interação

Humano
médio/técnico

Computador no Ensino Médio
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nível

Uso de jogos didáticos por alunos do Ensino
Médio de uma escola estadual de Santo

banner:

nível

graduação/pós-graduação

Antônio de Pádua

Utilizando

Raspberry

Pi

e

Q4OS para banner:

substituição de computadores tradicionais

VALIDAÇÃO

DE

IT ENS

DE

nível

graduação/pós-graduação

UM

QUEST IONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE

Comunicação

UM

graduação/pós-graduação

SUPERMERCADO,

SOB

A

oral:

nível

PERCEPÇÃO DOS CLIENT ES

Itaperuna-RJ, 30 de outubro de 2019.
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