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RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO 
 

       A Comissão Organizadora da Mostra de Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura – MECTeC, 
RETIFICA a lista de resumos inscritos e homologados: 

 

Nº Inscrição Título 

1.  2236 
A reutilização da água da chuva, dos açudes da pisicultura e da lavanderia como 
meio alternativo para de economia de água no campus São Vicente do Sul. 

2.  2237 Papo cabeça 

3.  2238 Diagnóstico organizacional no sindicato dos trabalhadores rurais de Mata-RS 

4.  2240 Novas plataformas digitais e as relações trabalhistas 

5.  2244 Os arquétipos- uma releitura de electra heart 

6.  2246 
A problematização da temática resíduos no desenvolvimento da prática 
profissional integrada 

7.  2247 
O uso de objetos de aprendizagem na etapa de regência do programa residência 
pedagógica 

8.  2248 
O teor de açúcar no refrigerante: uma proposta interdisciplinar com alunos do 
proeja. 

9.  2249 Bit – Formação de Professores no uso das Tic 

10.  2250 
Qualidade fisiológica de sementes de trigo cultivar sinuelo em resposta aos efeitos 
de diferentes épocas de semeadura. 

11.  2251 
Resposta ao efeito de diferentes datas de semeadura sobre a qualidade de 
sementes de trigo cultivar ponteiro. 

12.  2252 Uma análise da cultura do consumo infantil 

13.  2253 
Tratamento com bioestimulante sobre a germinação e qualidade fisiológica de 
sementes de arroz cultivar EPAGRI 121. 

14.  2254 Contribuição do expert hardware como ferramenta de inteligência artificial 

15.  2256 
A Garrafa Pet 100% Retornável Da Coca-Cola Brasil: Um Estudo De Caso Sobre 
Consumo Sustentável 

16.  2257 
Educação ambiental e mostra brasileira de foguetes: uma proposta de projeto 
integrador no ensino básico formal 

17.  2258 Sobre docência: o que a teoria não ensina 

18.  2259 
Germinação e qualidade fisiológica de sementes de arroz da cultivar 424 ri 
submetidas a doses de bioestimulante 

19.  2263 Sustentabilidade urbana 

20.  2265 A importância da educação financeira nas escolas de ensino básico 

21.  2266 
Avaliação de plantas de cobertura no controle de plantas daninhas na cultura da 
alface orgânica 

22.  2267 
Ocorrência De Insetos-praga E Inimigos Naturais Na Cultura Da Soja Em São 
Vicente Do Sul/rs. 

23.  2268 Analise de estoque através da curva abc 

24.  2269 A economia e os recursos naturais 

25.  2270 Pesquisa Sobre Backup De Dados Com Discentes Dos 1ºs Anos IFFAR-SVS 

26.  2271 Desenvolvimento de pluviômetro de baixo custo na plataforma arduino 

27.  2272 
Influência de diferentes adubos verdes nos componentes produtivos da cultura da 
alface 

28.  2273 Maquetes comestíveis: uma experiência pedagógica. 
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29.  2274 Pensar e compreender os grupos indígenas na atualidade: desafios e perspectivas. 

30.  2275 Automutilação 

31.  2276 Clube de química: motivando os alunos a aprender química 

32.  2277 

Aplicação do planejamento estratégico a partir da análise SWOT: um estudo de 
caso em um microempreendedor individual na região central do estado do rio 
grande do sul 

33.  2278 Adaptação da agricultura ao crescimento populacional, com o uso de tecnologias; 

34.  2279 Depressão e suicídio 

35.  2280 
Processo De Cristalização Do Nitrato De Potássio: Uma Alternativa Para A 
Purificação Do Nitrato A Partir Do Fertilizante Krista–k 

36.  2281 Inclusão digital a pessoas portadoras de necessidades especiais 

37.  2282 Maus-tratos Aos Animais 

38.  2283 O impacto do desmatamento na floresta amazônica 

39.  2284 
Determinação da precisão de diferentes instrumentos de medição de precipitação 
pluviométrica – pluviômetros 

40.  2285 Depressão e ansiedade: uma dupla e tanto 

41.  2286 Rios de lixo 

42.  2287 Copa do mundo 2018 – a tecnologia da vitória ou os resíduos da derrota 

43.  2288 
O acesso ao programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar (PRONAF) 
entre produtores de hortaliças feirantes de São Vicente do Sul 

44.  2289 A troca dos materiais de plástico pelos biodegradáveis 

45.  2290 
Comparação populacional de insetos atraídos por diferentes cores de luz em 
armadilhas luminosas 

46.  2291 Utilização do sistema silvipastoril em São Gabriel 

47.  2292 Esportes- atividades físicas 

48.  2294 Cuidados em relação ao uso de senhas na internet 

49.  2295 Caminhando sobre o lixo 

50.  2297 Aquaponia: produção de alface utilizando água com resíduos da criação de peixes 

51.  2298 Logística reversa 

52.  2300 MECTEC 2019- criptomoedas 

53.  2301 Adaptação dos alunos no IFFAR campus São Vicente do Sul 

54.  2302 Os últimos 4 anos da Deep Web na mídia 

55.  2303 A importância dos Youtubers 

56.  2304 Criptografia de whatsapp 

57.  2305 Marketing digital e sustentabilidade 

58.  2306 Exposição didática de solos do IF Farroupilha campus Frederico Westphalen 

59.  2307 Tecnologia na atualidade 

60.  2308 As abelhas 

61.  2309 Futuras ferramentas para um comércio sustentável 

62.  2310 
Avaliação da eficiência técnica e econômica do uso de diferentes níveis de 
adubação em cultivares de soja na região central do RS – ano II 

63.  2312 Marketing esportivo 

64.  2313 Pesquisa sobre antivírus 

65.  2315 Saúde mental 

66.  2319 A doação de órgãos no Brasil 

67.  2320 Segurança do facebook 

68.  2321 
Participação e apoio às feiras de negócios e exposições nos municípios do Vale do 
Jaguari 

69.  2322 Risco e retorno das cinco principais criptomoedas 
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70.  2323 A sequência de fibonacci e o número de ouro 

71.  2324 Educação fiscal - fundo da criança e do adolescente 

72.  2325 Teorema de Menelaus e as bissetrizes de um triângulo 

73.  2326 Sustentabilidade Comercial 

74.  2327 Percepção de Liderança 

75.  2328 Resgate da história da biblioteca professor Ariovaldo Flores 

76.  2329 Site web responsivo para disponibilização de oferta de serviços 

77.  2330 
Qualidade fisiológica e germinação de sementes de arroz cultivar EMBRAPA 701 
tratadas com bioestimulante. 

78.  2332 Software agrocalc: cálculos para máquinas agrícolas 

79.  2333 
Bioma pampa e a pecuária: transformações e perspectivas na bacia do rio 
Ibirapuitã 

80.  2334 Agricultura familiar 

81.  2335 Violência contra mulher 

82.  2337 Empreendedorismo sustentável 

83.  2338 Montagem de acervo científico: projeto de catalogação de exemplares de insetos 

84.  2339 Sensibilidade na EJA: uma perspectiva docente 

85.  2341 Experiências realizadas na residência pedagógica 

86.  2365 Herbicida 2,4-D em folhas de videira no município de Jaguari-RS 

87.  2366 Repositório digital IFFAR 

88.  2421 Empreendedorismo sustentável 

89.  2422 A importância das oficinas pedagógicas no processo de aprendizagem. 

90.  2424 Pesquisa sobre carteiras virtuais com os discentes do 2° e 3° anos do IFFAR 

91.  2425 
Uma reflexão a respeito da consciência e vivências a respeito da privacidade no 
âmbito do IFFAR 

92.  2426 Senhas nas redes sociais 

93.  2427 Rentabilidade das aplicações financeiras no Brasil - 2017 e 2018 

94.  2428 
Avaliação do potencial produtivo de alface americana (lactuca sativa l.) Submetida 
à fertirrigação com biofertilizante alternativo. 

95.  2430 Inteligência artificial contribuindo com deficientes físicos 

96.  2431 Estudo sobre aptidão física de estudantes do ensino médio do IFFAR-SVS 

97.  2432 Laboratório de práticas sociais e humanidades 

98.  2433 Casas automatizadas 

99.  2434 Impacto de subdoses de glifosato na germinação de dyckia vicentensis strehl. 

100.  2435 Potencial efeito herbicida de extratos de ervas. 

101.  2437 As contribuições do PIBID para a formação inicial de professores de ciências 

102.  2439 
Resposta do trigo à aplicação de gesso agrícola em superfície no sistema de 
plantio direto 

103.  2440 Os tipos de embalagens e a sustentabilidade 

104.  2441 Levantamento de crisopídeos na região do Corede Vale do Jaguari 

105.  2442 A arte que recicla: o consumo sustentável nos processos criativos em arte 

106.  2443 
Produtividade de forragem de azevém (lolium multiflorum lam.) em São Vicente 
do Sul na safra 2017/2018. 

107.  2444 Influência do gesso agrícola na ctc efetiva do solo e na produtividade de trigo 

108.  2445 
Economia circular x resíduos sólidos, estudo de caso na cantina localizada no 
Instituto Federal Farroupilha- campus São Vicente do Sul. 

109.  2446 Reduzir, reciclar e reutilizar 

110.  2447 Café Cor 

111.  2448 Grupo de estudos sobre gênero e diversidade sexual 



 

4 
   

112.  2449 
Aceitação sensorial de uma formulação de sorvete utilizando milho verde “in 
natura’’ 

113.  2450 Máquinas sustentáveis 

114.  2451 
Percepções de estudantes do curso técnico em agropecuária sobre a prática 
profissional integrada 

115.  2452 Análise da qualidade da água nos sistemas de cultivo presentes no IFFAR SVS 

116.  2453 Revolução industrial 

117.  2455 Obtenção de um biopolímero a partir de gelatina 

118.  2456 
Experiências no programa residência pedagógica no subgrupo Nossa Senhora das 
Vitórias 

119.  2457 Reutilização do óleo de cozinha para produção de sabão 

120.  2458 Ferramenta de apoio pedagógico contribuindo com a inclusão digital 

121.  2459 A função informação e a probabilidade 

122.  2460 
Diversidade didática para a excelência na formação dos acadêmicos de 
licenciatura em ciências biológicas 

123.  2461 Planeta do lixo 

124.  2462 Extermínio das abelhas 

125.  2463 
História em quadrinhos como recurso didático para a preservação das abelhas: 
“João Miguel no mundo das abelhas” 

126.  2464 Biota do solo em pomar de caqui, goiaba e laranja 

127.  2465 Juros do consumidor 

128.  2466 Tecnoestresse 

129.  2467 Pirataria online 

130.  2468 
Governança Corporativa: Uma análise econômico-financeira das empresas listadas 
nos três segmentos de mercado da B3 

131.  2470 Programa residência pedagógica: trabalho interdisciplinar de iniciação à docência 

132.  2471 
Qualidade do doce de leite com ameixa produzido pelos alunos do IFFAR - campus 
São Vicente do Sul 

133.  2472 Sustentabilidade urbana 

134.  2473 Lixo empresarial 

135.  2474 Identificação da fauna de artrópodes em Serrapilheira 

136.  2475 Pesquisa sobre interesse em Deep Web 

137.  2477 
Desenvolvimento de uma metodologia para determinação de sódio em conservas 
de azeitona usando a técnica de fluorescência de Raio X 

138.  2478 A abordagem da PPI, visando o consumo sustentável 

139.  2479 
Feira livre em São Vicente do Sul: apoio à organização e produção dos agricultores 
familiares 

140.  2480 

A concepção dos alunos do ensino médio integrado em agropecuária do Instituto 
Federal Farroupilha campus São Vicente do Sul acerca do professor “ideal” de 
ciências 

141.  2481 
Cultivo hidropônico: a busca para diminuir o impacto ambiental causado pelas 
garrafas pets 

142.  2482 O descarte correto do lixo eletrônico no município de São Vicente do Sul. 

143.  2484 Eficiência produtiva da soja perante aplicação de gesso agrícola em trigo 

144.  2485 Eficiência da adubação orgânica na cultura da soja 

145.  2486 Sistema para análise de aceitabilidade das refeições no refeitório do IFFAR-SVS 

146.  2487 
O consumo excessivo de sacolas plásticas: desafios para a conscientização sobre o 
tema e vias para atenuá-lo 

147.  2489 Papel do laboratório de análise de sementes como prática extensionista. 
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148.  2491 
Implementação de uma composteira na escola Borges do Canto: uma experiência 
no âmbito do PIBID 

149.  2492 
As redes agroalimentares alternativas em São Vicente do Sul: aproximando 
consumidores de produtores de alimentos 

150.  2494 Obtenção e caracterização de bioplástico derivado de amido e caseína 

151.  2495 Jogos didáticos na introdução de química no ensino fundamental 

152.  2496 

A relação entre a educação profissional dos técnicos integrados e o ensino de 
biologia na perspectiva dos professores do Instituto Federal Farroupilha campus 
São Vicente do Sul 

153.  2497 
A temática química forense: desvendando um estudo de caso e auxiliando na 
aprendizagem em química. 

154.  2498 A importância da educação ambiental no ensino de química 

155.  2499 Insetos associados à canola 

156.  2500 O papel da empatia na evasão escolar 

157.  2501 Análise dos custos de produção de soja na região central do Rio Grande do Sul 

158.  2502 Rizipiscicultura 

159.  2503 Bees are dying 

160.  2504 
Modelagem de processos: um estudo de caso em uma empresa do setor 
calçadista 

161.  2505 A bioeconomia na cozinha hospitalar 

162.  2506 
Impactos de uma conturbada saúde financeira de produtores rurais do Vale do 
Jaguari 

163.  2507 
As contribuições da formação pedagógica do professor para o desenvolvimento de 
uma sociedade igualitária 

164.  2508 
Desenvolvimento de um sistema web responsivo para o controle de 
encaminhamentos disciplinares de discentes do IFFAR – SVS 

165.  2510 Cultivo de morangos apenas com resíduos de peixes em sistema de aquaponia 

166.  2511 Biota do solo em pastagens de tifton (cynodon spp.) 

167.  2512 
Um estudo sobre a relação franqueador franqueado em empresas de São 
Francisco de Assis - RS 

168.  2513 
O Impacto dos repasses para a FUNDEB/RS na escolaridade do emprego formal do 
Vale do Jaguari/RS 

169.  2514 
Influência de consórcio de plantas de cobertura associadas ou não com 
escarificação mecânica, rendimento de milho, na depressão central do RS. 

170.  2515 Conservação on farm de germoplasma crioulo de feijão 

171.  2516 Planejamento estratégico de marketing para micro pequena empresa (MPE) 

172.  2517 Governança local uma análise na Vila Clara-Mata 

173.  2518 Medição da intensidade sonora em salas de aula 

174.  2519 
Avaliação do efeito da data de semeadura no número de síliquas por planta de 
genótipos de canola 

175.  2520 Uma intervenção didática utilizando como tema a biofísica da audição 

176.  2521 
Produtividade de cultivares de soja sob condições de irrigação em São Vicente do 
Sul 

177.  2522 Inventário faunístico em cultivo orgânico e convencional de soja 

178.  2523 
A utilização de software educativo para o ensino de Química no 9º ano do Ensino 
Fundamental  

179.  2525 
Recontar a nossa história: perspectiva afro centrada sobre a trajetória do negro 
por meio da narrativa teatral 

180.  2526 Obtenção e caracterização de bioplásticos derivados do amido 
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181.  2527 Sistema mobile de tour virtual do campus São Vicente do Sul 

182.  2528 
Relação entre peso hectolitro versus produtividade em diferentes datas de 
semeadura 

183.  2529 Manejo e melhoramento de campo nativo 

184.  2530 Levantando requisitos para a construção de um jogo educacional 

185.  2531 Um projeto de reciclagem de lixo eletrônico 

186.  2532 Desenvolvimento da Vila Rica - São Vicente do Sul RS - 2019 

187.  2533 Controle de azevém (Lolium Multiflorum Lam.) em pré-emergência do trigo 

188.  2535 
Gestão de informação para a administração e a cultura: ações integradas da 
biblioteca e arquivo 

189.  2536 
Comparativo de produtividade grãos de cultivares de soja com diferentes 
tecnologias genéticas de proteção contra pragas e doenças 

190.  2537 
Variação da temperatura em sistema de cultivo de peixes em tanque-rede e 
escavado 

191.  2538 
Produtividade da cultura do milho submetido a inoculação com azospirillum 
brasilense 

192.  2539 Divulgação e Comunicação Interna dos projetos de ensino do IFFAR/SVS 

193.  2541 
Variabilidade fenotípica de tipos especiais de arroz irrigado através de caracteres 
quantitativos 

194.  2542 
Discutindo feminicídio na E.E.E.M Nossa Senhora das Vitórias: uma atividade no 
âmbito do PIBID 

195.  2543 
Nabo forrageiro e aveia preta em consórcio usando diferentes proporções de 
semeadura. 

196.  2544 
Irrigação complementar e produtividade de cultivares de soja em São Vicente do 
Sul na safra 2018/19 

197.  2545 
Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de soja em diferentes épocas de 
semeadura em terras baixas 

198.  2546 
As dificuldades em inovações e originalidade em trabalhos da prática profissional 
integrada em um curso técnico em agropecuária no RS 

199.  2547 Jogo lúdico, como ferramenta auxiliar no ensino/aprendizagem de Química 

200.  2548 
Perfil nutricional e o consumo de frituras de adolescentes de uma escola pública 
de São Vicente do Sul-RS 

201.  2549 
Produtividade de genótipos de trigo em épocas de semeadura no município de 
São Vicente do Sul 

202.  2550 
O uso de diferentes metodologias no ensino de ciências na etapa de regência do 
programa residência pedagógica 

203.  2551 O uso do drone no meio rural 

204.  2552 O olhar da Química na/para EJA 

205.  2557 A modificação genética e o uso de agrotóxicos nas plantas 

206.  2564 Fatores que colaboram na atual crise do setor orizícola 

207.  2572 Coletivo nagô: um espaço de negritude do IFFAR campus São Vicente do Sul 

208.  2575 Jogos educativos: uma perspectiva interdisciplinar 

209.  2576 
Espaço de fala e lideranças negras no IFFAR, uma reflexão a partir da experiência 
do coletivo nagô 

210.  2577 Tecnologia na atualidade 

211.  2579 Contribuição negra para a língua portuguesa 

212.  2581 Utilização do e-lixo em ferramentas de ensino-aprendizagem 

213.  2582 Clube de ciências - uma proposta de espaço para aprendizagem 

214.  2583 Recuperação de Cu2+ em equipamentos eletrônicos para produção de fertilizantes 
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215.  2584 A causa LGBT em meio a visão fóbica da sociedade 

216.  2585 Estudo de caso: energias renováveis aplicadas à cidade de São Vicente do Sul 

217.  2586 Proposta de currículo: tema mulher como base de estudo 

218.  2587 Comparação entre o orçamento tradicional e orçamento de base zero 

219.  2588 Economia ambiental 

220.  2589 
Conselhos regionais de desenvolvimento (COREDES) do Rio Grande do Sul: 
caracterizando o COREDE da campanha segundo sua matriz produtiva. 

221.  2590 Processo para tratamento de poluentes 

222.  2591 Unihacker.club - cultura hacker e integração social 

223.  2592 As transformações capilares e sua participação na saúde pública 

224.  2593 Perfil dos bolsistas de projetos de ensino do IFFAR/SVS 

225.  2594 Cyberbullying em jogos online 

226.  2595 
TIC’S na educação: a utilização das tecnologias da informação e comunicação na 
aprendizagem do aluno 

227.  2596 Uma proposta de automação do setor de suinocultura utilizando Iot 

228.  2597 
Análise descritiva da motivação acadêmica em um curso técnico em administração 
integrado 

229.  2598 O cenário religioso no Rio Grande do Sul 

230.  2599 Letramento literário 

231.  2600 Comparativo de rentabilidade entre duas aplicações financeiras 

232.  2602 
Desenvolvimento de experimento na perspectiva interdisciplinar: relato de 
experiência de licenciandos do IFFAR - SVS 

233.  2603 
Avaliação do efeito da data de semeadura no número de grãos por síliqua de 
diferentes genótipos de canola 

234.  2605 Fatores de competitividade de empresas que comercializam commodities 

235.  2606 
Satisfação na feira estadual de comércio da batata doce (FECOBAT) sob a ótica dos 
visitantes 

236.  2607 
Peso de mil grãos de genótipos de canola em diferentes datas de semeadura em 
São Vicente do Sul/RS 

237.  2608 Coca-Cola 

238.  2609 Perfil empreendedor dos jovens rurais de Jaguari/RS 

239.  2610 O consumo sustentável ao longo da história da Escola Agrícola/IFFAR SVS 

240.  2611 
Produtividade de cultivares de soja em diferentes datas de semeadura no 
município de São Vicente Do Sul/RS - safra agrícola 2018/19 

241.  2612 Jovem administrador no mercado de trabalho 

242.  2613 A importância da caminhada ecológica dentro do ensino de ecologia 

243.  2614 As contribuições do programa residência pedagógica na formação inicial docente 

244.  2615 
Investigação de tema(s) gerador(es) no Instituto Federal Farroupilha – campus São 
Vicente do Sul – resultados preliminares 

245.  2616 
Produtividade de mandioca com diferentes fontes de adubação orgânica no 
município de São Vicente do Sul 

246.  2617 A percepção dos discentes do IFFAR - SVS quanto à rede profunda (Deep Web) 

247.  2618 Análise de consumo de marcas esportivas 

248.  2619 
Decomposição de matéria seca de milho em área de sequeiro em relação ao 
tempo e demais fatores de influência 

249.  2620 Tabela periódica: jogo da memória tátil para deficientes visuais 

 


