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HOMOLOGAÇÃO 
 

A Comissão Organizadora da Mostra de Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura – MECTeC 2020, 
torna pública a lista de resumos inscritos e homologados: 

 

Nº Inscrição Título 

1 4083 “Diálogos Literários” sobre a loucura nas obras de Machado de Assis e Lima Barreto 

2 4040 Chimarreando com cultura: uma proposta de incentivo à leitura 

3 4332 
O Blog como ferramenta para o ensino aprendizagem na área das linguagens em 
tempos de pandemia 

4 4011 Sistematização de práticas de nivelamento e recomendações de estudos 

5 3969 
Software para formulação de rações e planejamento na ovinocultura – OvinoCerto 
2.1 

6 4379 
Predição de ganhos por seleção do processo de melhoramento de arroz irrigado do 
IFFAR 

7 4366 
Desempenho de frangos de corte sexados (fêmeas) recebendo teores crescentes de 
óleo de soja nas dietas e nas diferentes fases de crescimento 

8 4399 

O que se faz nas práticas enquanto componentes curriculares (PeCCs)? Um estudo a 
partir da visão dos Licenciados em Ciências Biológicas do IFFar – SVS – resultados 
preliminares 

9 4102 Manutenção corretiva do hardware mediada por inteligência artificial 

10 4423 
Readaptações do projeto de extensão “Educação STEM na Educação Básica” frente a 
COVID-19 

11 4027 A utilização de recursos multimídias para refletir sobre o tema mulheres na ciência 

12 3942 
O impacto de um projeto de extensão na consolidação do Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Pampa 

13 4373 Agroecologia em rede: abordagem da temática em evento online 

14 3932 Respostas dissertativas são mais compreensíveis que cálculos? 

15 4038 O problema de Monty Hall 

16 4126 Educação Fiscal 

17 4331 Empreendedorismo Digital, compras online e a Covid-19: a visão dos usuários 

18 4398 Uso da tecnologia na quarentena 

19 4334 Os desafios para a implementação da agricultura 4.0 no COREDE Vale do Jaguari 

20 4091 Poetas românticos do século XXI 

21 4378 Épocas de semeaduras na produtividade de soja em terras baixas 

22 3902 Hotel de Hilbert: Sempre há vagas 

23 3939 
Produtividade de cultivares de soja no município de São Vicente do Sul – Safra 
2019/2020 

24 4340 Repensando a sociedade através do Rap 

25 4384 
Efeito de diferentes recomendações de uso do gesso agrícola sobre a produtividade 
da soja 

26 4388 Biofertilizantes no desempenho da cultura da soja 

27 4374 Qual a melhor planta de cobertura para a várzea na região de São Vicente do Sul? 

28 4265 
Efetividade da aplicação do gesso agrícola para reduzir a saturação de alumínio do 
solo 

29 4358 Resposta da cultura da soja à adubação orgânica e mineral 

30 4346 Humanidade Artificial 
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31 3894 Pedido de indicação geográfica do mel do Vale do Jaguari 

32 4057 Podcasts: Áudio e Ensino na pandemia 

33 4394 Comportamento de variedades crioulas de painço 

34 4002 Formação de professores em tempos de pandemia 

35 4360 Caracterização da rede agroalimentar local de São Vicente do Sul 

36 4122 
Efeito da adubação orgânica e tamanho de maniva na produtividade na cultura da 
mandioca 

37 4415 A Inteligência Artificial no combate a Covid-19 

38 4369 A Gamificação no ensino da história da Arte 

39 3997 Ocorrência de Artrópodes em olivais 

40 4361 A saúde mental aliada à tecnologia na pandemia 

41 4341 
Capacitação, diversificação e inclusão da agricultura familiar: a extensão em tempos 
de pandemia 

42 4348 
A visão dos alunos do 1º ano do Curso de Manutenção e Suporte em Informática 
sobre os movimentos anticiência 

43 4007 Os desafios impostos pelo ensino remoto aos professores 

44 4387 
Adição de destilado para o processamento de hidromel com diferentes teores 
alcoólicos 

45 3953 A Tecnologia, um fator diferencial na vida de qualquer um 

46 4342 Jogar para aprender: O Clube de Jogos Sobremesa 

47 3956 
Utilização das plataformas de videochamada, Google Meet e Zoom, como ensino em 
tempos de pandemia 

48 4345 
CultivaSul Jr: complemento, prática e formação de estudantes para o mercado de 
trabalho 

49 3982 
A aplicação do bluerprint service nos processos de um setor de registros acadêmicos 
em uma instituição de ensino 

50 4337 Produção do livro Vivências: o aluno como protagonista da sua história 

51 3868 Hortas orgânicas para promoção da educação ambiental 

52 4077 
Diagnóstico fitossanitário em áreas de produção agrícola cadastradas no programa 
nacional de alimentação escolar 

53 4414 Papel da biodiversidade em agroecossistemas: plantas companheiras e repelentes 

54 4347 
O uso do smartphone e o nível de atividades físicas dos estudantes e docentes do 
IFFar-SVS 

55 4402 A arte desvelando os preconceitos 

56 4359 Eficiência da adubação orgânica na cultura da soja 

57 4363 Construção do motor de mini-foguete propelido à combustível sólido 

58 4109 Inteligência Artificial nos Jogos Eletrônicos 

59 4072 
Mídias sociais e o comportamento do usuário no combate à Fake News em tempos 
de Covid-19 

60 4380 
Curricularização da extensão na pandemia: é possível? Um relato de experiência na 
formação de professores 

61 4400 Inteligência artificial e o feminismo 

62 3869 Oficina on-line em tempos de pandemia 

63 4370 O uso da tecnologia nas atividades pedagógicas no curso em MSI 

64 4385 O uso da internet como entretenimento durante a pandemia 

65 4393 
Caracterização de germoplasma crioulo de feijão em sistema de conservação em 
cultivo 

66 4389 Tecnologia aplicada em agroindústrias familiares 

67 4067 O movimento antivacina e seus impactos no desenvolvimento de uma nação 
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68 4395 
Hortas escolares como espaços de ensino, pesquisa e desenvolvimento da 
Agroecologia 

69 4412 
Consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) x recomendação da Organização 
Mundial da Saúde 

70 4064 Projeto Diálogos Literários 

71 4080 YouTube para ensino à distância 

72 4045 Rede neural: uma inovação tecnológica 

73 4368 Mandalas do fortalecimento 

74 4352 A animação e suas possibilidades conectivas 

75 4372 A disseminação da escrita feminina negra na Literatura Brasileira 

76 4401 Assistentes virtuais: uma nova era no auxílio para a saúde mental 

77 4344 Redes Sociais: possíveis impactos na saúde mental dos jovens 

78 4133 
Adaptabilidade e produtividade de cultivares de batata-doce no município de São 
Vicente do Sul 

79 4048 Inteligência Artificial x Humanos 

80 4419 A utilização das redes sociais para vendas de produtos 

81 4098 Como a inteligência artificial e os cookies influenciam na busca pela informação 

82 3949 
Qualidade da água como forma de manutenção de ambiente favorável para a 
qualidade de vida dos peixes 

83 4056 Programa PIBID: trabalho interdisciplinar de iniciação à docência 

84 4338 O impacto da pandemia sob as empresas 

85 4420 Conscientização ambiental 

86 4088 
Características de carcaça de borregas esquiladas ou não esquiladas das raças 
Corriedale e Texel em sistema de confinamento 

87 3964 Caixa Tem 

88 3903 A experiência pedagogia na integração: espaço sala de aula 

 

São Vicente do Sul, 20 de novembro de 2020. 


