
 

 

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

Inscrição Título 

6751 Recursos florais na composição do agroecossistema e a atração de crisopídeos 

6760 Projeto de Extensão : Mulher Empreende + 

6762 Incubação Social no IFFar: o caso da Padaria do Loreto 

6763 Incubadora Social do IFFar: O Caso do Campus de São Vicente do Sul 

6766 ARANHAS ASSOCIADAS A CULTURA DO LINHO 

6975 
Monitoria Júnior: uma atividade de acolhimento dos ingressantes do curso de 
Ciências Biológicas desenvolvido pelo PET Biologia do IFFAR-SVS 

6779 DEZ ANOS DO SISTEMA DE COTAS RACIAIS: AVANÇOS E DESAFIOS 

6784 Café Literário: uma proposta diferenciada 

6794 Elementos químicos e alimentos da Cesta básica 

6804 Extrato de repolho roxo e determinação do pH 

6810 Oficinas de IoT para alunos de escolas da rede pública. 

6767 Implementação de SaaS no Software OvinoCerto. 

6811 
Desempenho de cultivares de milho sob sistema de irrigação em São Vicente do 
Sul 

6771 Oportunidades de Refatoração no Software OvinoCerto 2.2 

6846 
Ensino de Biologia Celular - uma nova forma de aprendizagem por meio da 
utilização de modelos didáticos 

6849 
Desempenho da cultura da soja com a utilização de diferentes recomendações 
de doses de gesso agrícola 

6769 Projeto Monitoria de Matemática 

6809 
Produção de tilápias em tanques-rede alimentadas com rações suplementadas 
com diferentes percentuais de alho 

6868 O uso da ferramenta Kahoot! na prática docente 

6593 
O compromisso das instituições superiores e a formação de professores: um 
intercâmbio de saberes com as escolas de educação básica 

6877 
Proposta de um sistema de monitoramento e alarmes para o LEPEP de 
Zootecnia I - Aviário 

6873 
Desempenho de substratos a base de cama de suínos e equinos sob 
fertirrigação na produção de alface cv. caipira 

6976 Portal de notícias estudantis do campus SVS 

6765 Escape Room: ferramentas lúdicas para a educação 

6889 
O desenvolvimento do pensamento matemático a partir de atividades 
envolvendo lógica, raciocínio e criatividade 

6892 
Caracterização sensorial de geleias mistas realizadas pelos alunos do Técnico 
em Alimentos Integrado. 

6902 Elaboração de bebida alcoólica de mel: Destilado de Hidromel 

6800 Análise da fotoblastia sobre a qualidade de sementes de trigo. 



 

 

6819 Bioinsumos ou micronutrientes na germinação e vigor de sementes de soja 

6977 Monitoria de História 

6912 
Atuação do núcleo de arte e cultura no instituto federal Farroupilha campus São 
Vicente do Sul 

6949 
Análise da qualidade da água nas pequenas propriedades próximas a São 
Vicente do Sul 

6686 Energia nuclear passado, presente e futuro: utilização a fins militares 

6915 
Eficiência do uso de bioinsumos à base de Azospirillum brasilense, 
Bradyrhizobium japonicum e Pseudomonas fluorescens na cultura da soja 

6925 
Genótipos de milho em São Vicente do Sul com aplicação de fungicida na massa 
de mil grãos 

6931 Fertilizantes minerais no tratamento de sementes de milho 

6879 A leitura como uma prática social: a importância do ato ler e compreender 

6980 Aceitação sensorial de doce de leite em barra de PANCs 

6948 Bioinsumos aplicados em sementes de soja de diferentes tamanhos 

6950 
A importância da valorização da contracultura como alternativa ao 
conservadorismo prejudicial 

6951 A participação das pessoas brancas na luta antirracista. 

6758 
Produção de morangos em diferentes sistemas de cultivo - aquaponia x 
substrato 

6952 
Avaliação da utilização do adjuvante natural extrato pirolenhoso com o 
herbicida glifosato no controle de Conyza spp. e Cyperus spp. 

6955 Diagnóstico dos níveis de alumínio nos solos dos municípios do vale do jaguari 

6957 
Influência de parâmetros físico e químicos de substratos a base de cama de 
equinos e suínos na produção de alface cv. caipira 

6899 
Monitoramento da qualidade da água em sistemas de cultivos de peixes com 
ambientes diferenciados 

6956 
Utilização de biossoluções a base de resíduo líquido do biodigestor de dejetos 
suínos na produção de alface cv. caipira 

6959 Rendimento de massa de silagem de cultivares de milho em São Vicente do Sul 

6958 Imposição cultural - os Guaranis 

6960 Agentes biológicos no desempenho radicular da cultura da soja 

6833 
Um Sistema de Controle de Temperatura e Alerta de Falta de Energia para o 
Setor de Zootecnia 

6966 Diálogos Literários: o incentivo à leitura por meio de rodas de conversa. 

6969 Engajamento estudantil a partir da educação STEM 

6695 Exposição Artística 

6967 Projeto Criando Canções 

6964 Empreendedorismo feminino e a valorização dos pequenos negócios 

6802 Agregando valor ao mel de São Vicente do Sul 

6973 
Resposta fenológica e componentes de rendimento de Trigo (Triticum aestivum 
L.) semeado em diferentes épocas de semeadura 

6972 
A importância da Empresa Júnior na formação acadêmica e como ela influência 
na vida profissional 



 

 

6971 
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS PARA DIFUSÃO DO USO DE 
PLANTAS DE COBERTURA 

6970 Bioinsumos na germinação e vigor de sementes de soja e milho 

6974 
Eficiência de diferentes herbicidas no controle da Echium plantagineum e seu 
efeito residual na emergência da soja 

6749 
Iniciação Tecnológica em Internet das Coisas para alunos da rede pública da 
região do Vale do Jaguari 

6981 Caracteres agronômicos da soja em terras baixas sob influência do capim arroz 

6982 Monitoria: uma estratégia para auxiliar os alunos na aprendizagem 

6979 O cinema como estratégia pedagógica 

6968 Alimentos alternativos para alimentação de tilápias e carpas 

6812 “PROJETO LER MULHERES” como uma iniciativa para incentivar a escrita criativa 

6983 Aplicativos Móveis na Criação de Artes Visuais através de Inteligência Artificial 

6745 Uso da mosca soldado negro na decomposição de resíduos orgânicos 

6985 As Bruxas da Noite que aterrorizavam os Alemães 

6984 
Rendimento de grãos em 25 cultivares de milho de diferentes ciclos de 
maturação relativa no milho 

6986 Massa Fresca Das Raízes Do Milho Com Diferentes Agentes Biológicos 

6988 
A formação em Tecnologias Educacionais em Rede através do Projeto de 
Extensão Compartir do IFFAR durante a pandemia do covid-19. 

6997 
Projeto sustentabilidade na prática; Implementando a coleta seletiva solidária 
no campus e na cidade. 

6697 O estágio no ensino de Ciências: construção de saberes na prática docente. 

6694 Diagnóstico Rápido Urbano Participativo 

6995 Teor de clorofila em azevém sob diferentes doses de adubação nitrogenada 

6935 
Matéria seca de azevém sob doses de nitrogênio protegido com cálcio e 
magnésio 

6891 Estratégias de reutilização da cama de frango em aviário. 

6999 
Épocas de semeadura e grupo de maturidade relativa de cultivares de soja em 
terras baixas 

6998 
Fortalecendo a pecuária através do Parque de Remates do Campus São Vicente 
do Sul 

6992 O perfil do aluno-leitor no IFFAR 

7000 Diálogo da agro 

6710 Reflexos da Pandemia Covid 19 no desenvolvimento de TIC's 

6737 
Proporção dos componentes não constituintes da carcaça de cordeiros 
alimentados com diferentes teores de extrato de tanino de acácia negra na 
dieta. 

6743 
Potencial produtivo de Milheto (Pennisetum glaucum) na região central do 
estado do Rio Grande do Sul, submetido a diferentes alturas de corte 

6744 Artrópodes Associados a Cultura do Linho 

6750 Curso de boas práticas agrícolas para produtores do PNAE 
 

São Vicente do Sul, 13 de outubro de 2022. 


