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HOMOLOGAÇÃO 
 

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

  

Inscrição Título 

4839 (Re)configurações na organização do trabalho a partir do 'uberismo' 

5502 
A utilização de plantas medicinais como elemento de resistência cultural e cuidado à 
saúde em rituais de umbanda 

5508 Adaptabilidade e estabilidade produtiva de cultivares de soja em várzea 

5519 Agentes biológicos no desempenho da cultura da soja 

5503 Análise sensorial em sementes de amendoim tratadas com diferentes produtos naturais. 

5510 
Apoio na comercialização pecuária no parque de exposição e remates do campus São 
Vicente do Sul 

5370 Aquaponia, será que podemos produzir alfaces na superfície de tanques escavados? 

5482 Artrópodes associados à linhaça 

5467 As transformações nos sistemas de produção pecuários na Bacia do Rio Ibirapuitã 

5513 Associação de catadores e recicladores assisense no período de pandemia 

5524 
Avanços no melhoramento genético de arroz irrigado do IFFar Campus São Vicente do 
Sul 

5156 Beleza & Companhia – Inovação no Mundo Tecnológico da Beleza 

5390 Caracterização de germoplasma crioulo de feijão em sistema de conservação em cultivo. 

5522 Cartilha como material didático para a abordagem de hortas escolares 

5474 
Comportamento ingestivo de ovinos esquilados e não esquilados das raças Corriedale e 
Texel em sistema de confinamento. 

5459 
Compreendendo as interações de professores em uma atividade integrada pela ótica do 
Movimento STEM 

5367 
Considerações acerca das políticas públicas educacionais inclusivas e acessibilidade em 
tempos de pandemia. 

5363 
Consumo de nutrientes de borregas esquiladas e não esquiladas das raças Corriedale e 
Texel em sistema de confinamento 

5452 Cultivasul jr.: uma experiência de ensino e aprendizagem 

5511 
Curso de extensão: Entendendo as necessidades da escola do século XXI a partir do 
movimento STEM 

5504 
Curta-metragem como recurso de ensino/aprendizagem no âmbito da Residência 
Pedagógica 

5490 Data de semeadura na massa de grãos por espigas em genótipos de milho irrigado. 

5520 Deficiência intelectual e aprendizagem 

5491 Desempenho da cultura da soja com o uso de bactérias "solubilizadoras de fósforo" 

5466 
Desempenho produtivo de cultivares de batata-doce nos municípios de Santa Maria e 
Estrela Velha, Rio Grande do Sul 

5501 Desempenho produtivo de cultivares de soja em área de coxilha e várzea. Safra 2020/21 

5480 Diálogos Literários: diferentes formas de ler o mundo 

5500 Diferentes recomendações de aplicação de gesso agrícola na cultura da soja 

5344 
Eficiência produtiva de sistemas de cultivo: observação do comportamento de tilápias e 
resistência ao frio 
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5400 Empreendedorismo feminino e os pequenos negócios durante a pandemia 

5516 
Ensino e Extensão: uma proposta de integração ensino e extensão na disciplina de TGA 
do curso Bacharelado em Administração do IFFar –São Vicente do Sul 

5461 Equidade e igualdade por meio da emancipação linguístico-literária 

5496 Estrutura Organizacional Orgânica: Uma proposta de Modelo para Webinários 

5446 Evasão em Tempos de Pandemia 

5518 
Extrato pirolenhoso como adjuvante natural na dessecação, com ênfase em plantas de 
difícil controle 

5463 Grupo de estudos em Ética e Metaética 

5439 Influência da fotoblastia no número de sementes não germinadas de Triticum aestivum. 

5464 
Inovação social: plano de capacitação para associações de recicladores do Vale do 
Jaguari 

5349 Inserindo a problemática sobre destruição da camada de ozônio no ensino fundamental. 

4825 Integração entre Ensino Superior e Ensino Médio: IST's como tema integrador 

5476 Inteligência Artificial e suas contribuições. 

5472 Introduzindo IoT em escolas públicas 

5443 Ler mulheres 

5481 Liderança empresarial: diferenças entre líder e chefe 

5523 Ludicidade na aprendizagem 

5321 Monitoramento da qualidade da água através dos parâmetros físicos e químicos 

5323 Monitoramento da qualidade da água através dos parâmetros físicos e químicos 

5483 Número médio de ovinos por propriedade rural 

4672 O BLOG das linguagens 

4710 
O BLOG das linguagens e suas publicações de literatura: um diálogo entre projetos de 
ensino e extensão 

5515 “O impacto dos smartphones nas nossas vidas" 

5447 O perfil do leitor no IFFar 

5506 O professor autor: criação de uma cartilha didática como recurso informativo 

5450 O Programa Residência Pedagógica por meio da Química Divertida no Cotidiano 

4668 O trabalho para com o desenvolver dos métodos de aprendizagem 

5493 Oficinas de técnicas/modelagens experimentais 

5478 
Os conceitos chave presentes nas normativas aplicadas na rede pública estadual do Rio 
Grande do Sul 

5328 
Pandemia do Covid-19 e a reestruturação no ensino de forma remota no programa 
residência pedagógica IFFar-SVS 

5448 Panorama atual da Associação Profetas da Ecologia de Jaguari (ARPEJ) 

5460 Potencialidades e desafios para o setor turístico em São Vicente do Sul – RS 

4918 Problematize: desafiando a interdisciplinaridade 

5465 
Produção de mandioca com adubação orgânica e diferentes tamanhos de manivas, 
cultivadas nas regiões Central e do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul 

5365 Produção de peixes em tanques rede, será que sobrevivem ao frio? 

5527 Produtividade de cultivares de soja no município de São Vicente do Sul - Safra 2020/21 

5492 
Programa de residência pedagógica: dificuldades e relevância da experimentação nas 
aulas de ciências naturais no ensino remoto 

5484 
Projeto CurtaCampus: a experiência do primeiro festival de curta metragens do campus 
São Vicente do Sul 

5457 
Projeto de Extensão Sustentabilidade na Prática: do apoio aos recicladores de SVS à 
educação ambiental 
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5449 
Projeto IF mais empreendedor: gestão financeira de empreendimentos de turismo e 
gastronomia da quarta colônia 

5497 
Projeto Inteligência Artificial potencializando suporte remoto de hardware: A 
experiência de inovação em meios de atendimento 

5445 
Projeto pilares para conexão sustentável: associação de catadores profetas da ecologia 
de Santiago e sua relação com o poder público municipal 

5517 Qualificando produtos da apicultura de São Vicente do Sul 

5336 Reaproveitamento de águas de cultivo de peixes para produção de agrião 

5509 
Recuperação e substituição de árvores da praça central do município de São Vicente do 
Sul 

4869 Reformulação de papéis durante a pandemia: reflexos na educação e família. 

4871 Reformulação de papéis durante a pandemia: reflexos na educação e família. 

5470 Rota turística vale do Jaguari 

5499 Sarau contemporâneo: um encontro científico cultural 

4768 
Software para formulação de rações e planejamentos na Ovinocultura – OvinoCerto2.1 
Web 

5489 Stone Age: Potencialidades de um jogo de tabuleiro para o aprendizado 

5462 Turismo como vetor do desenvolvimento local 

5498 
Uso de haste sulcadora e disco corrugado no plantio direto da soja e sua influência na 
descompactação de solos de várzea 

5514 
Utilização de biossoluções para a redução de fertilizantes químicos na produção da 
alface 

5371 
Utilização do Software para formulação de rações e planejamentos na ovinocultura – 
OvinoCerto2.0 

5362 Vivências no ensino remoto: experiências no Programa Residência Pedagógica 

 

São Vicente do Sul, 13 de outubro de 2021. 


