RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO A SEREM APRESENTADOS NA FORMA
DE BANNER NO DIA 12/11/2019 (TERÇA-FEIRA), ÀS 13:00-15:00

Número
Título do trabalho

(identificação)

A influência do marketing digital no consumo de jovens

334

A influência do marketing digital nos clubes de futebol

242

A utilização das redes sociais como ferramenta de viabilização do marketing de
relacionamento

218

Aplicativo para auxiliar ONG’s e animais de rua

461

Aplicativo para demanda de empregos

482

Aplicativo para melhorar a qualidade de vida

471

App de Apoio para Estudantes

479

APP Saúde e Bem-Estar

457

Características de Êxito na liderança escolar - Uma análise de fatores de sucesso na ótica de
uma diretora

142

Causas sociais como ferramenta do marketing digital

385

CodIFFIC: O Projeto de Programação do IFFluminense Campus Itaperuna

438

Conscientização à preservação da fauna e flora brasileira.

493

Empreendedorismo Feminino

170

Empreendedorismo Feminino em Itaperuna-RJ

168

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

426

Ensino, Pesquisa e Extensão: um relato de experiência sobre a articulação realizada com o
Projeto ELO

441

Estratégias de Marketing nas redes sociais: uma análise da percepção de jovens sobre a
Netflix.

407

Feito à Mão: um caso de empreendedorismo

406

iBath: Aplicativo para conscientizar o consumo de água no banho

481

Identidade visual e sua influência em diferentes perfis de consumidores

138

Introdução à programação linear no ensino médio

127

Mobilidade como Primeiro Passo à Formação de uma Cidade Inteligente: Uma Análise da
Cidade de Itaperuna

395

Mulheres e empreendedorismo: uma relação a ser compreendida

420

O marketing no futebol carioca e o consumo do torcedor

244

O trabalho do líder dentro das organizações

405

O uso da Logística Reversa como um diferencial estratégico para a agregação de valor na
Coca-Cola Brasil

377

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

414

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

415

Portal de egressos: pesquisa, avaliação e formação

483

Protótipo de Aplicativo: Cultive Vidas, Doe Sangue!

496

Relacionamentos interpessoais entre diferentes gerações do corpo docente do Instituto
Federal Fluminense

447

Saúde e bem-estar: prevenção ao suicídio

458

Treinamento e desenvolvimento como estratégia para alcance dos objetivos organizacionais

141

Usabilidade do Q-Acadêmico: Uma Experiência de Interação Humano Computador no
Ensino Médio

396

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO A SEREM APRESENTADOS NA FORMA
DE BANNER NO DIA 14/11/2019 (QUINTA-FEIRA), ÀS 14:00-16:00

Número
Título do trabalho

(identificação

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

462

A revolução da cosmética pela Química

430

Análise da capacidade antisséptica de diferentes sabonetes para a Escherichia coli e
Staphylococcus aureus

492

Análise da qualidade da água para fins de abastecimento público no 2° distrito de
Porciúncula/RJ.

453

Aplicativo mobile para o auxílio da reciclagem

381

Aplicativo para o Bem-Estar e Saúde

397

Corporeidade, Escola e Práticas Integradoras: experiências corporais a partir de um Projeto
Cultural

505

Cultura Organizacional e Escolar

238

Estudo dos desafios da aplicação do princípio constitucional da eficiência administrativa na
gestão do Instituto Federal Fluminense

499

ETHNOIFF- Educação Para as Relações Étnico-Raciais

361

Ethnopoéticas em Narrativas: Mitologia, Filosofia e Literatura

372

Extração e teste toxicológico com Artêmias salinas dos óleos essenciais de Struthanthus
vulgaris, Cinnamomum verum, Myristica fragrans e Citrus X sinensis

367

Extração Induzida por Quebra de Emulsão: Uma Metodologia Alternativa para a
Determinação da Salinidade em Petróleo.

184

Fatores que influenciam a motivação docente no ambiente de trabalho

137

IFFOLHA ITAPERUNA: os gêneros jornalísticos nas plataformas digitais

82

Implementação de métodos numéricos em um aplicativo computacional

102

Inteligência emocional no trabalho: uma análise com servidores do IFF Campus Itaperuna

219

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

472

Novos cursos para o campus de Santo Antônio de Pádua: apontamentos de um projeto de

335

pesquisa da FAPERJ

O Jornal IFFolha enquanto estratégia para permanência estudantil do Campus Santo Antônio
de Pádua

337

Os impactos da cultura organizacional na educação de nível médio: uma análise em uma
instituição de ensino pública

172

Os TCCs dos cursos Técnicos em Química do IFF – Campus Itaperuna: um estudo de caso.

442

Programa de monitoramento dos egressos do IFF-Itaperuna

155

Proposta de elaboração de um manual prático de manejo, minimização e otimização de
resíduos químicos para os laboratórios de ensino e pesquisa do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia Fluminense Campus Itaperuna-RJ

439

Recuperação de silica gel por meio de processos oxidativos

478

Sabão Ecológico: Produção de sabão a partir do óleo de fritura

109

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

434

Síntese de um novo complexo de cobre(II) com ligante derivado de salicilaldeído

440

