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NOME: SIAPE:

Felipe Lopes de Melo Faria 1277228
ENSINO CH realizada

Aulas (em horas de 60 minutos) 
2                    11,67                    23,33 

Coordenação de projetos de ensino – com fomento externo
16 0

Coordenação de projetos de ensino – com fomento interno
12 0

Coordenação de projetos de ensino – sem fomento
10 0

Colaboração em projetos de ensino – com fomento externo
8 0

Colaboração em projetos de ensino – com fomento interno
6 0

Colaboração em projetos de ensino – sem fomento
5 0

Orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por orientação)
2                           6 12

Co-orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por orientação)
1 0

1
0

1 0
Estudos orientados para alunos em progressão parcial (por disciplina)

1                           1 1
Coordenação de grupos de estudo

2 0
Participação em grupos de estudo

1 0
Orientação de estágio, tutoria ou monitoria (por orientação)

1                         16 16
Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso (por banca)

1                           6 6
Participação em bancas de estágio ou projeto integrador (por banca)

0,5 0

PESQUISA CH realizada

Coordenação de projetos de pesquisa – com fomento externo
16 0

Coordenação de projetos de pesquisa – com fomento interno
12                           1 12

Coordenação de projetos de pesquisa – sem fomento
10 0

Colaboração em projetos de pesquisa – com fomento externo
8 0

Colaboração em projetos de pesquisa – com fomento interno
6                           1 6

Colaboração em projetos de pesquisa – sem fomento
5 0

Organização de eventos científicos internacionais – coordenação de comissão organizadora
6 0

Organização de eventos científicos nacionais – coordenação de comissão organizadora
4 0

Organização de eventos científicos regionais – coordenação de comissão organizadora
2 0

Organização de eventos científicos internacionais – participação em comissão organizadora
4 0

Organização de eventos científicos nacionais – participação em comissão organizadora
2 0

Organização de eventos científicos regionais – participação em comissão organizadora
1 0

Coordenação de grupo de pesquisa
2 0

Participação em grupo de pesquisa
0,5                           1 0,5

Participação como membro de conselho científico, em editoras de revistas científicas indexadas
1 0

Parecer ad-hoc de projetos e trabalhos científicos 
0,5                           1 0,5

Orientação de alunos em projetos de pesquisa
1                           1 1

Co-orientação de alunos em projetos de pesquisa
0,5                           1 0,5

Orientação de pré-incubadoras e incubadoras de empresas
2 0

EXTENSÃO CH realizada

Coordenação de projetos de extensão com fomento externo
16 0

Coordenação de projetos de extensãocom fomento interno
12 0

10 0
Colaboração em projetos de extensão com fomento externo

8 0
Colaboração em projetos de extensão com fomento interno

6 0
Colaboração em projetos de extensão sem fomento 

5 0
Organização de eventos extensionistas (5 ou mais dias; ou mais de 1000 pessoas no total) – coordenação de comissão organizadora 

6 0

Fator de 
ponderação

Quantidade de 
atividades

Elaboração de materiais didáticos para primeira oferta de cursos EaD  (lançar ch  equivalente à ch semanal da disciplina a ser ofertada)

Mediação pedagógica (aulas) em cursos EaD (lançar ch  equivalente à ch semanal da disciplina a ser ofertada)

Fator de 
ponderação

Quantidade de 
atividades

Fator de 
ponderação

Quantidade de 
atividades

Coordenação de projetos de extensão sem fomento 



PIT

Página 2

Organização de eventos extensionistas (3 ou 4 dias; ou mais de 600 pessoas no total) – coordenação de comissão organizadora 
4 0

Organização de eventos extensionistas (1 ou 2 dias; ou mais de 200 pessoas no total) – coordenação de comissão organizadora 
2 0

Organização de eventos extensionistas (5 ou mais dias; ou mais de 1000 pessoas no total) – participação em comissão organizadora 
4 0

Organização de eventos extensionistas (3 ou 4 dias; ou mais de 600 pessoas no total) – participação em comissão organizadora 
2 0

Organização de eventos extensionistas (1 ou 2 dias; ou mais de 200 pessoas no total) – participação em comissão organizadora 
1 0

Orientação de empresas juniores
2 0

Organização e realização de visitas técnicas como forma de associar a formação e a prática profissional
2 0

Participação em visitas técnicas como forma de associar a formação e a prática profissional
1 0

Orientação de alunos em projetos de extensão
1 0

Co-orientação de alunos em projetos de extensão
0,5 0

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO CH realizada

Reitoria, pró-reitoria, direção geral de campus
40 0

Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível I (direção de ensino…)
20 0

Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível II (coordenação de ensino…)
15 0

10 0
Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível IV (coordenação de laboratórios e demais espaços de ensino-aprendizagem)

5 0
Coordenação de curso 

10                           1 10
Presidência ou coordenação em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo)

4                           1 4
Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo)

2                           1 2
Participação como suplente  em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo)

0,5                           2 1
Fiscal de contrato 

0,5 0
Participação em banca de seleção de professor substituto ou visitante

1 0
Demais atividades de representação institucional, providas por ato da própria instituição ou do governo federal 

2 0

PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO CH realizada

Produção de inventos e demais produtos de pesquisa com registro de patente
16 0

Publicação de livro técnico ou científico
16 0

Editoração, organização, revisão e/ou tradução de livro 
16 0

Publicação de capítulo de livro 
12 0

Publicação de manual técnico e/ou didático e relatório técnico
12 0

Publicação em revistas Qualis A1 e A2 (de acordo com as áreas de atuação do docente)
12 0

Publicação em revistas Qualis B1 e B2 (de acordo com as áreas de atuação do docente)
10 0

Publicação em revistas Qualis B3, B4, B5 e C (de acordo com as áreas de atuação do docente)
8 0

Publicação em revistas sem classificação
2                           2 4

Publicação em eventos internacionais
6 0

Publicação em eventos nacionais
4 0

Publicação em eventos regionais
2 0

Participação em eventoscomo debatedor, palestrante, ofertante de minicursos ou oficinas
2 0

TOTAL CH realizada

                        54 99,833333333333

Fator de 
ponderação

Quantidade de 
atividades

Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível III (coordenação de área, departamento, pólo de educação a distância ou 
equivalente…)

Fator de 
ponderação

Quantidade de 
atividades

Quantidade de 
atividades



 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí
Diretoria Geral

Departamento de Engenharia e Computação
Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação

Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
- www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaramos  para  os  devidos  fins  que  os  professores  abaixo  relacionados
orientaram/coorientaram os respectivos alunos no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso no 1º
Semestre de 2021.

ORIENTADOR COORIENTADOR ALUNO TÍTULO PREVISÃO/CONCLUSÃO

Adriano  Lages
dos Santos

Stella  Marys
Dornelas
Lamounier

João
Pedro
Barcelos
Vilas
Boas

Metodologia  para
apoio a seleção de
sistemas ERP em
empresas  de
médio porte: uma
proposta  baseada
em boas práticas

Até 30/set/2021

Eduardo
Cardoso Melo

David
Alan
Moreira

Desenvolvimento
de  um  aplicativo
móvel  para
auxiliar  no
ensino-
aprendizagem  de
Eletromagnetismo
com  o  apoio  de
recursos  de
Realidade
Aumentada

Defendido em 29/set/2021

Eduardo
Cardoso Melo

Gabriel
Dias
Tavares

Divulgação  de
ofertas  de
produtos  em
dispositivos
móveis:
apresentação  do
aplicativo
“Ofertas na Mão”

Defendido em 30/jul/2021
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Eduardo
Cardoso Melo

Saulo
Sander
Chaves

Utilização  de
sistemas  de
Business
Intelligence  para
auxílio  no
processo  de
tomada  de
decisão: estudo de
caso da aplicação
da  ferramenta
Amazon
QuickSight  em
dados  de
faturamento  dos
clientes  Amazon
Web  Services
(AWS)

Até 30/set/2021

Felipe  Lopes
de Melo Faria

Filipe
Lehmann
Pereira

Mineração  de
Dados  /
Aplicação  de
técnicas  de
Mineração  de
Dados  para
auxílio  na
detecção  de
queimadas  no
estado  de  Minas
Gerais

Até 30/set/2022

Felipe  Lopes
de Melo Faria

Heitor
Ramos
Alves  da
Silva

Análise  do
compartilhamento
de  bicicletas  por
meio  de  técnicas
de  mineração  de
dados

Até 30/set/2022

Felipe  Lopes
de Melo Faria

Húdson
Teles
Camilo

Aplicação  de
técnicas  de
mineração  de
dados para auxílio
na  detecção  de
evasão escolar no
contexto  da
pandemia  do
COVID-19

Até 30/set/2022

Felipe  Lopes
de Melo Faria

Diógenes  Ribeiro
Barbosa Soares

Carolina
Teciliana
da  Silva

Aplicação  de
algoritmo
baseado  em

Defendido em 30/set/2021
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Araujo

sistema
imunológico
artificial  na
detecção  de
intrusão  em
sistemas
computacionais

Felipe  Lopes
de Melo Faria

Marcos  Roberto
Ribeiro

Luan
Santos
Gonçalves

Desenvolvimento
de  um  jogo
educacional  para
suporte  de
aprendizagem  de
programação  da
linguagem Python

Até 29/mar/2022

Felipe  Lopes
de Melo Faria

Calebe  Giaculi
Júnior

Lucas dos
Anjos  de
Castro

Aplicação  de
técnicas  de
mineração  de
dados  para
geração  de
modelos
preditivos  de
geração  e
consumo  de
energia  elétrica:
um  estudo  de
caso  no  IFMG  –
Campus Bambuí

Defendido em 30/set/2021

Felipe  Lopes
de Melo Faria

Stella  Marys
Dornelas
Lamounier

Mírian
Monique
Silva
Lacerda

Aplicação  de
técnicas  de
vetores de suporte
(SVM)  para
detecção  da
doença  de
Parkinson  em
estágios iniciais

Até 30/set/2021

Francisco
Heider  Willy
dos Santos

Álvaro  Antônio
Fonseca de Souza

Carlos
Willian
Silva
Camargos

Sistema  de
Supervisão  Para
Monitoramento  e
Controle
Distribuído  de
Energia

Até 30/set/2022

Francisco
Heider  Willy
dos Santos

Jéssica  Naiara
Batista de Farias

Italo Silva
Gomes

Previsão  de
produção  de  mel
em  colmeia  de
abelha  utilizando

Defendido em 30/set/2021
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regressão
polinomial  e
processamento
digital de imagem

Francisco
Heider  Willy
dos Santos

Jéssica  Naiara
Batista de Farias

Rafael
Camargo
de Freitas

Detecção baseada
em  redes  neurais
convolucionais
das  doenças  cria
pútrida americana
e  europeia  em
colmeias  de
abelhas

Defendido em 30/set/2021

Gabriel  da
Silva

Vássia  Carvalho
Soares

Allan
Rafael
Nunes
Medeiros

Desenvolvimento
de  um  plugin  de
construção  de
objetos  virtuais
de  aprendizagem
para a plataforma
Moodle
utilizando  o
framework  H5P
(título provisório)

Até 30/set/2022

Gabriel  da
Silva

Júlio
Cézar
Coutinho
de
Oliveira

Refatoração  e
aplicação  de
novas tecnologias
computacionais
para melhorias de
um  sistema  de
gestão de doações
(título provisório)

a definir

Gabriel  da
Silva

Mateus
Fernandes
Martins

ANA:  uma
aplicação
computacional
para  estímulo  e
auxílio  da
comunicação  de
pessoas autistas

Até 30/set/2022

Gabriel  da
Silva

Rafael
Borges  de
Assis

Desenvolvimento
de  um  objeto
virtual  para
aprendizagem  de
lógica  e
programação
utilizando  os
conceitos  de

Até 30/set/2022
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programação  em
blocos  e
gamificação.
(título provisório)

Gabriel  da
Silva

Gláucio
Brandão
de Matos

Acessibilidade no
Facebook  para
deficiente  visual:
aplicação da RSL
para
caracterização  do
estado da arte

Até 29/mar/2021

Marcos
Roberto
Ribeiro

Lívia  Cristina
Santos

Daniel
Mariano
Pádua

Desenvolvimento
de aplicativo para
informatização de
exames
laboratoriais  em
dispositivos
móveis  (título
provisório)

Até 30/set/2022

Marcos
Roberto
Ribeiro

Fábio Pereira Dias
João Vitor
Veloso
Rodrigues

ColorCoffee:
Desenvolvimento
de  um  aplicativo
para  detecção  do
grau  de  torra  de
café  baseado  na
cor  (título
provisório)

Até 30/set/2022

Marcos
Roberto
Ribeiro

Emanuel
Elias
Ferreira

Desenvolvimento
de  ferramenta
computacional
para previsão dos
impactos  de
notícias  e  fake
news  no mercado
de  ações
brasileiro  (título
provisório)

Até 28/jan/2022

Marcos
Roberto
Ribeiro

Leandro
Teixeira
Martins

Desenvolvimento
de  um  metodo
semi-
supervisionado de
agrupamento  de
faces

Defendido em 28/set/2021
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Samuel  Pereira
Dias

João Vítor
de
Oliveira
Camara

Elaboração  de
Roteiros  de
Práticas
Simuladas  para  a
Disciplina  de
Redes  de
Computadores
Usando  o  Cisco
Packet  Tracer
(Título
Provisório)

Até 30/set/2022

Samuel  Pereira
Dias

Felipe  Lopes  de
Melo Faria

Júlio
Cézar
Coutinho
de
Oliveira

Automatização do
processo  de
criação  de  cursos
e  matrículas  de
alunos  em
ambientes virtuais
de  aprendizagem:
um  estudo  de
caso  com  o
Moodle no IFMG
- Campus Bambuí

Até 30/set/2021

Talles  Barbosa
Portilho

Fábio
Oliveira
Tempesta

Sistema  de
Monitoramento  e
Controle de Baixo
Custo  Baseado
em  IoT  para
Ambientes
Aviários

Até 30/set/2022

Talles  Barbosa
Portilho

Felipe  de
Freitas  e
Silva

Desenvolvimento
de um controlador
de  carga  em  um
sistema  de
energia  off-grid
fotovoltaico  para
estudos  de
eficiência
energética 

Até 30/set/2022

Talles  Barbosa
Portilho

Ivan Vieira
Railson
Martins
da Mata

Sistema  de
monitoramento
para  Tanques  de
Piscicultura  de
baixo  custo:
desenvolvimento
de  um  protótipo
usando  ESP32  e

Defendido em 29/set/2021
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Raspberry pi

Por ser verdade, firmamos a presente.

Gabriel da Silva
Professor de Orientação de TCC da Engenharia de Computação

Samuel Pereira Dias
Coordenador do Curso e Coordenador de TCC da Engenharia de Computação

Bambuí-MG, 18 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Gabriel da Silva, Professor, em 19/01/2022, às 08:36,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Samuel Pereira Dias, Coordenador(a) de Curso, em
19/01/2022, às 10:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 1064201 e o código CRC 04D08C86.

23209.000262/2022-57 1064201v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

Diretoria de Ensino
Colegiado do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
- www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os professores abaixo relacionados orientaram os respectivos alunos no
Estágio Obrigatório do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio na modalidade de Cursos
durante esse período de pandemia atual no primeiro semestre de 2021.

Orientador Aluno Ano/Semestre

Felipe Lopes de
Melo Faria

Ana Júlia de Morais Faria 2021/1

Felipe Lopes de
Melo Faria

Antonio Ambrosio da Silva 2021/1

Felipe Lopes de
Melo Faria

Bernardo Pereira Tomé 2021/1

Felipe Lopes de
Melo Faria

Érik Sebastião Goncalves de Almeida 2021/1

Felipe Lopes de
Melo Faria

Fabiano Oliveira Alves 2021/1

Felipe Lopes de
Melo Faria

Gabriele Júlia de Borba Ventura 2021/1

Felipe Lopes de
Melo Faria

Giovanna Mourao de Oliveira Costa 2021/1

Felipe Lopes de
Melo Faria

Heitor Leandro Giannecchini
Fernandes Rocha Souto

2021/1

Felipe Lopes de
Melo Faria

Henrique Carvalho Machado 2021/1

Felipe Lopes de
Melo Faria

Joao Luis Pedrosa Teles 2021/1

Felipe Lopes de
Melo Faria

Jonas Gabriel Silva Carvalho 2021/1

Felipe Lopes de
Melo Faria

Thiago Amaral Santos 2021/1

Felipe Lopes de
Melo Faria

Víctor Hordones Ramos 2021/1
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Felipe Lopes de
Melo Faria

Wanessa Helena Rodrigues de Oliveira 2021/1

Felipe Lopes de
Melo Faria

Pedro Afonso Costa Melo 2021/1

Por ser verdade, firmo o presente.

Felipe Lopes de Melo Faria
Coordenador do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Bambuí,22 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Lopes de Melo Faria, Presidente do Colegiado, em
22/01/2022, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 1068082 e o código CRC 31425B26.

23209.000345/2022-46 1068082v1
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Certificamos que Felipe Lopes de Melo Faria, CPF nº 095.901.666-01, matrícula SIAPE nº 1277228, 
orientou o(a) aluno(a) Filipe Lehmann Pereira, regularmente matriculado(a) no Curso Bacharelado em 
Engenharia de Computação, no processo de Estágio Curricular Obrigatório realizado junto ao concedente 
Fabio Pinheiro Ferraz - ME (Guarani Sistemas), no período de 03/05/2021 a 03/11/2021, conforme 
registros no setor responsável pela atividade.

 

Bambuí MG, 12 de janeiro de 2022.

a autenticidade deste documento pode ser verificada através da URL:
http://sgce.bambui.ifmg.edu.br/validar/11CD815E
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí
Diretoria Geral

Departamento de Engenharia e Computação
Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação

Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
- www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que foram realizadas as seguintes Bancas de defesas de Trabalho
de  Conclusão  de  Curso  durante  o  1º  Semestre  de  2021  no  curso  de  Bacharelado  em  Engenharia  de
Computação. 

DATA ORIENTADOR ALUNO TÍTULO BANCA

29/set/2021

(online)

Eduardo Cardoso
Melo

David Alan
Moreira

Desenvolvimento  de  um
aplicativo móvel para auxiliar no
ensino-aprendizagem  de
Eletromagnetismo  com  o  apoio
de  recursos  de  Realidade
Aumentada

Presidente:
Prof.  Eduardo
Cardoso Melo

Membro  1:
Prof.  Itagildo
Edmar Garbazza

Membro  2:
Prof.  Álvaro
Antônio Fonseca
de Souza

30/jul/2021

(online)

Eduardo Cardoso
Melo

Gabriel
Dias
Tavares

Divulgação  de  ofertas  de
produtos em dispositivos móveis:
apresentação  do  aplicativo
“Ofertas na Mão”

Presidente:
Prof.  Eduardo
Cardoso Melo

Membro  1:
Profa. Paloma de
Albuquerque
Diesel

Membro  2:
Prof.  Álvaro
Antônio Fonseca
de Souza

30/set/2021

(online)

Felipe  Lopes  de
Melo Faria

Carolina
Teciliana
da  Silva

Aplicação  de  algoritmo  baseado
em sistema imunológico artificial
na  detecção  de  intrusão  em

Presidente:
Prof.  Felipe
Lopes  de  Melo
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Araujo sistemas computacionais

Faria

Membro  1:
Prof.  Diógenes
Ribeiro  Barbosa
Soares

Membro  2:
Prof.  Marcos
Roberto Ribeiro

Membro  3:
Prof.  Álvaro
Antônio Fonseca
de Souza

30/set/2021

(online)

Felipe  Lopes  de
Melo Faria

Lucas  dos
Anjos  de
Castro

Aplicação  de  técnicas  de
mineração de dados para geração
de modelos preditivos de gasto e
consumo de energia elétrica: um
estudo  de  caso  no  IFMG  -
Campus Bambuí

Presidente:
Prof.  Felipe
Lopes  de  Melo
Faria

Membro  1:
Prof.  Calebe
Giaculi Júnior

Membro  2:
Prof.  Marcos
Roberto Ribeiro

Membro  3:
Prof.  Francisco
Heider Willy dos
Santos

30/set/2021

(online)

Francisco  Heider
Willy dos Santos

Italo  Silva
Gomes

Previsão de produção de mel em
colmeia  de  abelha  utilizando
regressão  polinomial  e
processamento digital de imagem

Presidente:
Prof.  Francisco
Heider Willy dos
Santos

Membro  1:
Profa.  Jéssica
Naiara Batista de
Farias

Membro  2:
Prof.  Felipe
Lopes  de  Melo
Faria

Membro  3:
Profa.  Simone
Magela Moreira
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30/set/2021

(online)

Francisco  Heider
Willy dos Santos

Rafael
Camargo
de Freitas

Detecção  baseada  em  redes
convolucionais  das  doenças  cria
pútrida americana e europeia em
colmeias de abelhas

Presidente:
Prof.  Francisco
Heider Willy dos
Santos

Membro  1:
Prof.  Jéssica
Naiara Batista de
Farias

Membro  2:
Prof.  Felipe
Lopes  de  Melo
Faria

Membro  3:
Profa.  Simone
Magela Moreira

28/set/2021

(online)

Marcos  Roberto
Ribeiro

Leandro
Teixeira
Martins

Desenvolvimento  de  um metodo
semi-supervisionado  de
agrupamento de faces

Presidente:
Prof.  Marcos
Roberto Ribeiro

Membro  1:
Prof.  Felipe
Lopes  de  Melo
Faria

Membro  2:
Profa. Paloma de
Albuquerque
Diesel

29/set/2021

(online)

Talles  Barbosa
Portilho

Railson
Martins  da
Mata

Sistema  de  monitoramento  para
Tanques de Piscicultura de baixo
custo:  desenvolvimento  de  um
protótipo  usando  ESP32  e
Raspberry pi

Presidente:
Prof.  Talles
Barbosa Portilho

Membro  1:
Prof. Ivan Vieira

Membro  2:
Prof.  Felipe
Lopes  de  Melo
Faria

Membro  3:
Prof.  Francisco
Heider Willy dos
Santos

Por ser verdade, firmamos a presente.

Gabriel da Silva
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Professor de Orientação de TCC da Engenharia de Computação

Samuel Pereira Dias
Coordenador do Curso e Coordenador de TCC da Engenharia de Computação

Bambuí,18 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Gabriel da Silva, Professor, em 19/01/2022, às 08:37,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Samuel Pereira Dias, Coordenador(a) de Curso, em
19/01/2022, às 10:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 1064215 e o código CRC B5CADA42.

23209.000262/2022-57 1064215v1
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Situação do grupo:

Ano de formação:

Data da Situação:

Data do último envio:

Líder(es) do grupo:

Área predominante:

Instituição do grupo:

Unidade:

Grupo de pesquisa

Endereço para acessar este espelho: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3493198935382777

Identificação

Certificado

2009

23/07/2012 13:54

08/07/2021 09:07

Marcos Roberto Ribeiro

Gabriel da Silva

Ciências Exatas e da Terra; Ciência da Computação

Instituto Federal Minas Gerais - IFMG

Instituto Federal Minas Gerais

Recursos humanos

Pesquisadores Titulação máxima Data inclusão

Ciniro Aparecido Leite Nametala Mestrado 24/09/2014

Eduardo Cardoso Melo Mestrado 15/06/2016

Felipe Lopes de Melo Faria Mestrado 13/04/2021

Gabriel da Silva Mestrado Anterior a abril

de 2014

Itagildo Edmar Garbazza Mestrado Anterior a abril

de 2014

Marcos Roberto Ribeiro Doutorado Anterior a abril

de 2014

GPSisCom - Grupo de Pesquisa em
Sistemas Computacionais

Firefox http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3493198935382777#recursosHumanos
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Campus Bambuí
Diretoria Geral

Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
Setor de Pesquisa

Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4900 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os nomes relacionados abaixo atuaram como
avaliadores dos resumos submetidos à XIII Jornada Científica do IFMG campus
Bambuí.

Adriana Giarola Vilamaior
Alcilene de Abreu Pereira
Amanda Soriano Araújo Barezani
Brenda Rodrigues
Bruna Rezende
Calebe Giaculi Junior
Carlos Alberto de Carvalho
Carlos Henrique de Figueiredo Vasconcellos
Cláudia Aparecida Campos
Cláudia Helena de Magalhães
Claudimar Junker Duarte
Diego dos Santos Vieira
Diogo Santos Campos
Douglas de Carvalho Carellos
Édison Fassani
Edwaldo Soares Rodrigues
Elaine Barbosa Muniz
Eliane Cristina de Resende
Euclides Brandão Maluf
Evandro de Ávila e Lara
Fabio Pires Mourão
Fabíola Adriane Cardoso Santos
Felipe Lopes de Melo Faria
Fernanda Nunes Cabral
Francisco Heider Willy dos Santos
Gislaine Pacheco Tormen
Glauco Vinício Chaves
Ivan Vieira
Juliana Fonseca
Júlio César Benfenatti Ferreira
Jurandir Soares da Silva
Kamilla Soares de Mendonça
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Letícia Alves de Freitas Silva
Lucas de Oliveira Vicente
Luciana da Silva de Oliveira
Márcio Gilberto Zangerônimo
Meryene de Carvalho Teixeira
Michelle de Paula Gabardo
Myriam Angélica Dornelas
Paloma de Albuquerque Diesel
Peter Bitencourt Faria
Rafael Bastos Teixeira
Rafaela Corrêa Pereira
Raphael Steinberg da Silva
Ricardo Sousa Cavalcanti
Rogério Amaro Gonçalves
Simone Magela Moreira
Vinícius Silveira Raposo
Vladimir Antônio Silva
Willyan Michel Ferreira

 

Bambuí,19 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Jessica Ferreira Rodrigues,
Professora, em 19/01/2022, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
1065009 e o código CRC AC365E53.

23209.000297/2022-96 1065009v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 135 DE 06 DE JULHO DE 2021

Dispõe  sobre  atualização  de
colegiado  de  Curso  no  âmbito  do
IFMG-Campus Bambuí.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE  MINAS  GERAIS  (IFMG)  –  CAMPUS  BAMBUÍ,  nomeado  pela  Portaria  IFMG  nº  1172  de
20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016,
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de
julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20 RESOLVE:

Art.  1º. ATUALIZAR  a  composição  do  Colegiado  do  Curso  Técnico  em  Informática,  modalidade
Integrada, conforme o que se segue:

Membros titulares:

Presidente:

DEC – Felipe Lopes de Melo Faria (Coordenador)

Docentes:

DEC - Francisco Heider Willi dos Santos  (Substituto do Presidente)

DEC - Gabriel da Silva

DEC -  Samuel Pereira Dias

DEC - Carlos Renato Nolli

DCGH - Marcelo Henrique Martins

DCL - Raphael Steinberg da Silva

TAE: Maria Amélia Giannecchini Fernandes Rocha Souto

Discentes:

SEI/IFMG - 0889109 - Portaria file:///C:/Users/Felipe/Desktop/Area_Trabalho_06_08/Area/Felipe/Aulas...
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Wanessa Helena Rodrigues de Oliveira

 Ellem Caroline Soares

Membros suplentes:

Docentes:

DEC – Bruna Aparecida Rezende

DCGH - Rosemary Pereira Costa e Barbosa

DCL - Regiane Maria Soares Ramos

TAE:

Alice Goulart da Silva

Discente:

Mariana Barcelos Silva

Art. 2º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do
IFMG - Campus Bambuí.

Art. 3º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação
desta portaria, se aplicável.

Art. 4º. Revogar a Portaria nº 122/2020.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 06/07/2021,
às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0889109 e o código CRC 3E335F8D.

23209.002524/2021-37 0889109v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí
Diretoria Geral

Departamento de Engenharia e Computação
Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação

Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG
- www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que conforme ata da reunião de Colegiado do Curso Bacharelado em
Engenharia de Computação, realizada em 14 de agosto de 2019, foram designados pelo Colegiado, para
compor a Comissão de Atividades Complementares (CAC), sob a presidência do primeiro, os professores
Eduardo Cardoso Melo (titular), Francisco Heider Willy dos Santos (titular), Felipe Lopes de Melo
Faria (titular), Marcos Roberto Ribeiro (suplente) e Adriano Lages dos Santos (suplente).

Declaro ainda que a CAC é estrutura prevista no Projeto Pedagógico de Curso e na Regulamentação de
Atividades Práticas e Complementares aprovadas por este Colegiado, com mandato de dois anos.

Por ser verdade, na condição de Coordenador de Curso e Presidente do Colegiado, firmo a presente, para que
surta os devidos efeitos legais.

 

Samuel Pereira Dias
Coordenador de Curso

Bambuí-MG,10 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Samuel Pereira Dias, Professor, em 10/09/2019, às 19:21,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0399621 e o código CRC 4B6F7605.

23209.002840/2018-11 0399621v1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

Portaria nº 257 DE 25 DE novembro de 2020

 

Atualiza composição do Colegiado e Núcleo Docente Estruturante do Curso Administração, 
modalidade Bacharelado, no âmbito do IFMG-Campus Bambuí.

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG 
nº 1172 de 20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de
2016, Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU 
de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, 
publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:

 

Art. 1º ATUALIZAR a composição do Colegiado do Curso Administração, modalidade Bacharelado, 
conforme o que se segue:

Membros titulares:

Presidente: 

DCGH – Cláudia Aparecida de Campos (Coordenadora)

Docentes: 

DCGH – Myriam Angélica Dornelas (Substituta da Presidente)

DCGH – Bruno Pellizzaro Dias Afonso

DCGH - Valter de Mesquita

DCGH – Érik Campos Dominik

DCL – Raphael Steinberg da Silva  

TAE:



Flaviane Ribeiro Costa

Discentes:

José Luís Urbano de Sousa

Luiz Fellipe Silva Bernardes

 

Membros suplentes:

Docentes:

DCGH – Marcelo Henrique Martins

DEC – Felipe Lopes de Melo Faria

DCL – Silvia Letícia Cupertino dos Santos  

TAE:

Maria Amélia G. F. R. Souto

Discentes:

Alexander dos Santos

 

Art. 2º ATUALIZAR a composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso Administração, 
modalidade Bacharelado, conforme o que se segue:

Presidente:

DCGH – Cláudia Aparecida de Campos (Coordenadora)

Membros:

DCGH – Érik Campos Dominik

DCGH – Marcelo Henrique Martins

DCGH – Rosemary Pereira Costa

DCGH – Myriam Angélica Dornelas

DCGH - Valter de Mesquita

DCL – Rogério Amaro Gonçalves

 

Art. 3º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do 
IFMG - Campus Bambuí.



 

Art. 4º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação
desta portaria, se aplicável.

 

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 
26/11/2020, às 09:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs 
informando o código verificador 0696727 e o código CRC 297E3E3C.

23209.003412/2020-12 0696727v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí
Diretoria Geral

Secretarias dos Departamentos
 Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG

  - www.ifmg.edu.br

Ata nº 003/2019 - Reunião de Assembleia Departamental do Departamento de Engenharia e
Computação - DEC do IFMG Campus Bambuí, realizada em 04 de setembro de 2019.
Ata de reunião da Assembleia Departamental do Departamento de Engenharia e Computação - DEC,
realizada às quinze horas e quarenta minutos do dia quatro de setembro de dois mil e dezenove, nas
dependências do Instituto Federal de Minas Gerais/Campus Bambuí. A reunião foi presidida pelo
professor Rodrigo Caetano Costa, substituto da Chefia do Departamento e contou com a presença dos
professores Adriano Lages dos Santos, Alexandre Moura Giarola, Calebe Giaculi Júnior, Diógenes Ribeiro
Barbosa Soares, Diogo Santos Campos, Eduardo Cardoso Melo, Felipe Lopes de Melo Faria, Flávio
Vasconcelos Godinho, Francisco Heider Willy dos Santos, Gabriel da Silva, Gilberto Augusto Soares,
Hêner Coelho, Humberto Garcia de Carvalho, Jéssica Naiara B. de Farias, Marco Antônio do Carmo,
Marcos Roberto Ribeiro, Maria Eugênia de Freitas Nunes Machado, Matheus Campos Mattioli, Robson
Shigueaki Sasaki, Rosklin Juliano Chagas, Samuel Pereira Dias, Stella Marys Dornelas Lamounier, Talles
Barbosa Portilho, dos representantes técnicos administrativos Reginaldo Ferreira Lopes e Rosimeiry
Cristina Teixeira Cardoso e da representante discente Carolina Teciliana da Silva Araújo. A reunião foi
secretariada pela servidora Rosimeiry. A pauta da reunião tratou dos assuntos: apresentação dos novos
professores; PIT/RIT; substituição do representante do núcleo de Infraestrutura; substituição do professor
Eduardo Cardoso Melo no Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração (suplente); pedido de
afastamento do professor Gabriel da Silva para cursar Pós-Graduação Stricto Sensu com substituto e
outros assuntos. O professor Rodrigo agradeceu a presença de todos e declarou aberta a sessão da
assembleia departamental. Ele explicou que o professor Vladimir se ausentou da instituição para
acompanhar sua esposa ao médico, impossibilitando-o de estar presente na assembleia. Iniciando a pauta,
foi dada a palavra aos novos professores para se apresentarem aos demais. Diógenes disse que iniciou suas
atividades na instituição em abril e atua na área de computação como professor substituto. Felipe disse que
entrou em exercício em julho, sendo professor efetivo da área de computação. Ele possui graduação em
Sistemas de Informação, mestrado em Ciência da Computação e doutorando em Ciência da Computação.
Rosklin é professor substituto da área da computação e iniciou suas atividades em março. Ele disse que
possui formação tanto profissional quanto acadêmica e atua em disciplinas focadas na prática de
desenvolvimento web e projetos. Matheus é engenheiro agrônomo e professor substituto de desenho
técnico. Stella é analista de sistemas e possui mestrado pela UFLA. Ela disse que já trabalhou como
professora substituta e atualmente é professora visitante. Talles é engenheiro eletricista, possui mestrado
em Engenharia Elétrica e trabalhou como professor substituto no Instituto Federal do Espírito Santo. Ele
entrou em exercício na instituição recentemente como professor efetivo. Jéssica possui graduação em
Sistemas de Informação e está cursando mestrado. Ela disse que é da área de computação e atua como
professora substituta. Por fim, a aluna Carolina disse que cursa o oitavo período do curso de engenharia de
computação e é uma das representantes discentes na assembleia departamental. Na sequência, procedeu-se
a pauta PIT/RIT. Rodrigo Caetano explicou que ambos os documentos deverão ser entregues apenas via
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, sendo os prazos assim definidos: PIT até o dia 13/09/2019 e
RIT até o dia 06/09/2019. Diogo pediu e a assembleia concordou que, se possível, haja a prorrogação do
prazo para entrega do RIT. O pedido se deve em função de várias comprovações de atividades ainda não
estarem disponíveis aos docentes para anexar ao relatório. Felipe demonstrou uma preocupação com PIT,
uma vez que chegou à instituição recentemente e talvez não consiga atingir a pontuação mínima. Rodrigo
Caetano pediu ao professor que converse com o Vladimir posteriormente, mas acredita que como é apenas
o plano de trabalho e sua situação é uma exceção, não haverá problemas maiores. Após, a assembleia
indicou o professor Marco Antônio do Carmo como representante do núcleo de Infraestrutura em
substituição a professora Gislaine Pacheco Tormen. Sobre a pauta substituição do professor Eduardo
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Cardoso Melo no Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração (suplente), a assembleia indicou
o professor Felipe Lopes de Melo Faria para substituí-lo. A assembleia também indicou como titular o
professor Francisco Heider Willy dos Santos em substituição ao professor Efrem Eladie de Oliveira
Lousada e como suplente o professor Felipe Lopes de Melo Faria em substituição ao professor Francisco
Heider Willy dos Santos no Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação. Dando
prosseguimento, foi dada a palavra ao professor Gabriel da Silva para explicar o seu pedido de
afastamento para cursar Pós-Graduação Stricto Sensu com substituto. Gabriel disse que está solicitando
aprovação da assembleia para participar do próximo edital de afastamento docente, sendo o pedido para a
modalidade de afastamento integral com contratação de professor substituto. Sua proposta de trabalho
inclui duas possibilidades: Curso de Doutorado em Modelagem Matemática e Computacional do CEFET
MG, Avaliação quadrienal 2017 – CAPES com nota 4 (quatro), sendo as aulas em Belo Horizonte e Curso
de Doutorado em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento da FUMEC, Avaliação trienal 2017
– CAPES com nota 4 (quatro), sendo as aulas em Belo Horizonte. O tempo de afastamento iniciando em
2020/1 e finalizando em 2023/2. Ele ressaltou que cada programa tem características muito interessantes
que contribuem tanto para sua formação pessoal quanto profissional. Por fim, ele comentou que foi
publicado o Decreto nº 9991, de 28 de agosto de 2019, que dispõe sobre a política de Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e
regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e afastamentos
para ações de desenvolvimento e assim cada instituição de ensino deverá que refazer seus regulamentos
sobre afastamentos e licenças considerando essa nova legislação. No caso do IFMG Campus Bambuí,
como o regulamento vigente foi suspenso para as devidas adequações. Pede-se agilidade da instituição e
que seja formalizado junto aos servidores a possibilidade de publicação do edital de afastamento neste
semestre ou não. Na sequência, como o assunto não estava na pauta, o professor Adriano Lages disse que
conversou com o Vladimir e o mesmo autorizou a assembleia a deliberar sobre o seu pedido de
afastamento. Ele disse que é do núcleo de computação e iniciou suas atividades na instituição no mês de
abril e explicou que cursa o doutorado em Ciência da Computação da UFMG e o seu curso já venceu o
prazo regulamentar, portanto deseja concorrer, caso o edital de afastamento docente seja publicado, ao
afastamento integral com substituto por um período de 1 (um) ano para finalizar as atividades do
programa. Samuel comentou que, como o prazo regulamentar do curso já finalizou, acredita que o
professor Adriano terá mais chances de conseguir o afastamento parcial. Gabriel disse que a assembleia
deliberará se os docentes poderão participar do edital interno de afastamento com concorrência de todos os
docentes da instituição. Gilberto questionou se, ao sair o edital, ainda poderia submeter o pedido à
assembleia. Rodrigo Caetano respondeu que todos os pedidos devem passar pela assembleia
departamental, e que os pedidos atuais não impedem novos pedidos no futuro, lembrando que a
deliberação pela assembleia departamental tem validade de um ano. A assembleia deliberou parecer
favorável aos pedidos dos professores Gabriel da Silva e Adriano Lages dos Santos. Por fim, a assembleia
indicou o professor Talles Barbosa Portilho para compor o Colegiado do Curso Técnico em Manutenção
Automotiva Integrado devido à saída do professor Efrem Eladie de Oliveira Lousada, substituindo-o na
vaga de titular. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta minutos, o professor Rodrigo
Caetano deu por encerrada a reunião, da qual eu, Rosimeiry Cristina Teixeira Cardoso, lavrei a presente
ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.

Bambuí, 23 de setembro de 2019.
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Descrição do Evento 
 

Esta é a terceira edição dos Cadernos Técnicos da Feira de Inovação e Produção 
Acadêmica (FIPA). A FIPA é um evento consolidado de ocorrência anual e tradicionalmente 
promovido pelo Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), Campus Bambuí e, em 2021, 
completou sua 18a edição, consolidando sua importância como meio de divulgação científica. 
De forma tradicional a XVIII FIPA foi uma das atividades da XIII Semana de Ciência e 
Tecnologia do IFMG que neste ano teve como temática “A transversalidade da ciência, 
tecnologia e inovações para o planeta”. A XIII Semana de Ciência e Tecnologia ocorreu 
entre os dias 29 de novembro e 03 de dezembro de 2021 e tradicionalmente a XVIII Feira de 
Inovação e Produção Acadêmica - FIPA foi um dos eventos  integrantes da Semana. Dentre 
os principais objetivos da FIPA está o incentivo a inovação nos trabalhos com incremento da 
aplicação tecnológica, que são realizados pelos alunos dos cursos superiores do IFMG - 
Campus Bambuí e de outras Instituições de Ensino Superior.  

A FIPA é um meio de divulgação dos cursos e dos trabalhos acadêmicos 
desenvolvidos pelos estudantes e servidores, bem como de atração do público e do interesse 
de instituições e empresas. Este evento mobiliza a população em torno de temas e atividades 
da Ciência e Tecnologia (C&T), valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação. 
Muitos projetos desenvolvidos no IFMG e apresentados na FIPA já ganharam prêmios em 
nível regional e nacional e resultaram em produtos com potencial para o mercado.  

Os trabalhos escritos apresentados na XVIII FIPA fazem parte desta publicação, 
distribuídos conforme três categorias: Produtos técnicos educacionais, sociais ou ambientais, 
Protótipos ou Produtos tecnológicos, Softwares ou Aplicativos.  

A categoria Produtos técnicos educacionais, sociais ou ambientais envolveu trabalhos 
voltados para a aplicação de Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC nos sistemas 
educativos visando à melhoria do processo educacional e/ou que represente efetivas 
soluções de transformação social e/ou de desenvolvimento sustentável. Exemplos: novas 
aplicações ou soluções inovadoras em metodologias de ensino, como apostilas, guias, 
catálogos e planos de negócios, dentre outros. Já a categoria Protótipos e/ou Produtos 
tecnológicos englobou a produção de um exemplar de algo que está em fase de testes para 
aprimorar o que já foi feito e/ou o que será produzido. Exemplos: máquinas e equipamentos.  
E a categoria Softwares ou Aplicativos concentrou trabalhos direcionados para a produção de 
uma sequência de instruções expressas em uma linguagem de programação, com o objetivo 
de obter um resultado específico. Exemplos: novos aplicativos de gestão, controle ou 
automação.  

Em função da pandemia pelo novo Coronavírus este ano a apresentação dos trabalhos 
ocorreu no formato online pela plataforma Padlet, onde cada trabalho foi disponibilizado em 
forma de vídeo (até 5 minutos). Abaixo você pode acessar o link dos vídeos relativos a cada 
categoria: 

 
 Produtos técnicos educacionais, sociais ou ambientais: 

https://padlet.com/fipabambui/jdoarozuhmkkc18z 
 Protótipos ou Produtos tecnológicos: 

https://padlet.com/fipabambui/f89uipztzzdlia5b 
 Softwares ou Aplicativos: 

https://padlet.com/fipabambui/xdakeaya7n7917zp 
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Foram premiados, com um certificado digital de menção honrosa e brindes, o primeiro 
lugar de cada categoria, conforme avaliação da comissão julgadora, composta por membros 
internos e externos do IFMG Campus Bambuí. Os critérios para avaliação dos trabalhos foi: a) 
Criatividade e Inovação do produto/solução, b) Viabilidade Técnica/aplicabilidade, c) 
Benefícios à sociedade, d) Conhecimento científico/tecnológico, e) Clareza, objetividade e 
criatividade na apresentação do trabalho. Além disso, a XVIII FIPA também inovou ao 
conceder o certificado de trabalho mais popular, que foi medido pelo maior número de 
curtidas na plataforma do Padlet. 

Além disso, os trabalhos com um viés empreendedor serão convidados a participar de 
mentorias, tanto internas do campus como junto a parceiros, e do processo de seleção para 
pré-incubação de empresas da Incubadora Arquipélago do IFMG - Campus Bambuí. 

O dados referente à FIPA neste ano de 2021 foram:  
 37 vídeos/trabalhos 
 9 parceiros/apoiadores (brindes) 
 317 comentários 
 6344 reações (curtidas) 
 Projeto mais curtido: 1659 curtidas. 
 5264 contribuidores (número pessoas que acessaram) 

O desenvolvimento dos trabalhos visa integrar os conhecimentos adquiridos pelos 
estudantes em sala de aula às práticas de dinamismo, capacidade empreendedora, 
criatividade e iniciativa. A Feira permite a socialização do conhecimento e a possibilidade de 
industrialização e/ou incorporação dos produtos gerados, pelo mercado externo, trazendo 
benefícios para a comunidade local e regional. 

A comissão de publicação e a comissão organizadora da XVIII FIPA, de acordo com o 
regulamento divulgado em agosto de 2021 salienta que, esta obra, por tratar-se da divulgação 
dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos estudantes, o conteúdo e as informações aqui 
apresentados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores dos trabalhos. 
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1.1  A construção de uma rapsódia virtual a partir dos estudos 
do Modernismo brasileiro  
 

1 - Gabriel Abílio de Lima Oliveira – Docente, IFMG-campus Bambuí *  
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3 - Richard Caires Silva - Docente, IFMG-campus Bambuí  
4 -  Marcelo Henrique Martins – Docente, IFMG-campus Bambuí  
5 - Beatriz Moraes Alves – Discente do Ensino Técnico Integrado em Informática  
6 - Giovanna Costa Ribeiro Oliveira  - Discente do Ensino Técnico Integrado em Administração  
* gabriel.oliveira@ifmg.edu.br

Resumo 
A presente proposta apresenta o resultado de uma prática artístico-musical desenvolvida pelo projeto de 
extensão Oficina do som: espaço cultural de musicalização no IFMG. Trata-se de uma rapsódia virtual baseada 
nos estudos sobre o Modernismo brasileiro. A partir da Tocata das Bachianas Brasileiras no 2, conhecida pelo 
nome “O trenzinho do caipira”, de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), buscaram-se nuances da gramática 
modernista, em suas distintas manifestações formais e temáticas. No percurso artístico, a Música, a Poesia, a 
História e a Arte Visual deram significação à rapsódia, um processo de composição que remonta à Antiguidade e 
que, por sua natureza eclética, contribuiu para a percepção das tênues fronteiras entre o erudito e o popular, o 
tradicional e o moderno. Cumpre destacar que, diante das contingências sanitárias causadas pela COVID-19, o 
trabalho apresentado materializou-se a partir de estudos e gravações feitas, exclusivamente, de forma remota. 
Assim, a adaptação das atividades remotas à Educação suscitou questionamentos sobre as limitações e 
possibilidades reveladas em um momento de desafios impostos aos docentes, discentes, Estado e sociedade 
civil.  
Palavras-Chave: Educação; Modernismo; Música; Rapsódia; Villa-Lobos.   
 

Introdução 
 

Para além de sua manifestação no campo da cultura, as artes em geral, e a música em particular, são 
importantes componentes das práticas educacionais. No Brasil, o ensino de música nas escolas já faz parte de 
uma política pública. Embora aplicado de forma incipiente, ou mesmo inexistente nas instituições, o ensino de 
música foi regulamentado pela Lei Nº 11.769 de 18 de agosto de 2008, que alterou o artigo 26 da Lei de 
Diretrizes de Base da Educação, No  9.394 de 20 de dezembro de 1996. A partir da referida alteração, a música 
passou a ser um “conteúdo obrigatório, mas não exclusivo” do “ensino da arte, especialmente em suas 
expressões regionais” (1) A própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sugere a consolidação de 
“Núcleos de criação artística” para o desenvolvimento de:  
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processos criativos e colaborativos, com base nos interesses de pesquisa dos jovens e 
na investigação das corporalidades, espacialidades, musicalidades, textualidades 
literárias e teatralidades presentes em suas vidas e nas manifestações culturais das 
suas comunidades, articulando a prática da criação artística com a apreciação, análise 
e reflexão sobre referências históricas, estéticas, sociais e culturais (2).  

 

Tendo em vista o contexto da cultura em sociedade, e os dispositivos legais supracitados, o projeto de 
extensão Oficina do Som propõe atividades, relacionadas às artes e à música, que integrem o ensino, a 
pesquisa e a extensão. Inicialmente, os encontros foram norteados pelas práticas musicais em conjunto, com a 
utilização, inclusive, de espaço próprio. Contudo, as restrições sanitárias impostas pelo surgimento da pandemia 
de COVID-19, em março de 2020, fizeram com que o projeto tivesse de continuar suas atividades de maneira 
remota.   

Embora o Ensino Não Presencial tenha muitas limitações, especialmente no que diz respeito à música, o 
isolamento social suscitou desafios e proposições. No caso do presente projeto, os encontros remotos foram 
auspiciosos para a sistematização dos estudos da teoria musical e de outros temas relacionados à cultura. Com 
o tempo, os docentes e discentes perceberam que, se os estudos de teoria eram imprescindíveis, era igualmente 
importante a dimensão prática. Com efeito, diante de seu contexto e suas vivências, o indivíduo não pode estar 
“desgarrado e suspenso [...] a julgar o seu mundo algo sobre que apenas se acha” (3). A partir desse diagnóstico 
sobre o desenvolvimento da extensão em modalidade não presencial, os integrantes do projeto aqui referido 
organizaram-se para a materialização de práticas em conjunto, desenvolvidas exclusivamente em regime 
remoto.  

No que diz respeito a uma das temáticas possíveis para o desenvolvimento das práticas artístico-
musicais em modalidade remota, surgiu o Modernismo brasileiro. É fato que, às vésperas do centenário da 
Semana de Arte Moderna de 1922, e do bicentenário da Independência, faz-se relevante retomar o Modernismo 
e a Semana de 1922, pois significaram a cristalização de tendências estéticas imprescindíveis para os 
movimentos artísticos posteriores e para a concepção sobre as próprias bases identitárias do ser brasileiro.  

Embora seja importante salientar que as tendências modernas na arte brasileira compuseram, desde fins 
do século XIX, um quadro espaço-temporal multifacetado, permeado por manifestações diversas ao longo do 
país, o movimento protagonizado por Mário de Andrade e seus companheiros destacou-se pela sistematização 
de uma gramática própria ao Modernismo brasileiro. Tal constatação não diminui a importância de uma visão 
crítica sobre o referido movimento, com destaque para seus apagamentos e para suas tópicas sobre um Brasil 
bandeirante-oligárquico-cafeeiro-paulista, apenas salienta a importância de se iniciar um entendimento mais 
aprofundado sobre a Arte Moderna no Brasil (4).  

Feitos estes breves apontamentos relativos ao contexto de execução do projeto Oficina do Som, e ao 
tema do Modernismo, cumpre referenciar brevemente qual a produção escolhida para dar corpo à proposta de 
materialização prática dos estudos em modalidade não presencial. Trata-se do desenvolvimento de uma 
rapsódia virtual a partir da obra de Heitor Villa-Lobos, autor das peças que formaram a trilha sonora da Semana 
de 1922. Ao privilegiar a obra de Villa-Lobos para os estudos sobre o Modernismo, foi possível vislumbrar um 
horizonte interdisciplinar, no qual dialogaram a Música, a História, a Poesia e as Artes visuais. Ademais, a 
incorporação de um tema do referido compositor, “O trenzinho do caipira”, à construção de uma rapsódia, 
estrutura de composição que permite a inter-relação entre elementos formais e temáticos diversos, permitiu um 
aprofundamento das visões sobre as possibilidades estéticas que emergem das tendências da Arte Moderna e 
do Modernismo brasileiro.  

Desenvolvimento  

Em termos de etapas do desenvolvimento do trabalho aqui referenciado, cumpre salientar que, 
primeiramente, houve um estudo teórico mais detido sobre o Modernismo e a Semana de 22. Partindo da 
concepção de arte como um fenômeno permeado por mediações sociais (5), destacaram-se o contexto histórico 
em que surgiram as rupturas estéticas mais significativas do Modernismo. Assim, as tendências simétricas e 
harmônicas romântico-classicistas foram contrapostas à quebra da figura, nas artes plásticas, e da melodia, na 
música. Destacou-se, ainda, de que maneira essas novas percepções sobre a arte desenvolvidas no mundo 
euro-americano e urbano-industrial foram apropriadas pelos modernistas brasileiros. Estes representaram uma 
quebra de paradigma. Em um momento no qual o Brasil integrava-se às engrenagens da Segunda Revolução 
Industrial, o movimento de 1922 representou um “salto qualitativo que as novas estruturas sociais já estavam a 
exigir”, em suma, “um abrir-se ao mundo contemporâneo” (6). Embora as rupturas tenham ganhado destaque na 



Cadernos técnicos da XVIII Feira de Inovação e Produção Acadêmica 9  

reflexão sobre o Modernismo, também foram dimensionadas as continuidades com relação às tendências do 
final do século XIX e a incorporação das manifestações artísticas e culturais denominadas tradicionais, 
populares e folclóricas.   
 A obra de Mário de Andrade (1893-1945) ganhou destaque durante as análises sobre o Modernismo. 
Sua periodização da música brasileira em três momentos – deus (Colônia), amor (Império) e nacionalidade 
(República) – foi relevante para a composição de uma perspectiva panorâmica sobre o percurso artístico-musical 
no Brasil. Recorrer à obra desse expoente do Modernismo contribuiu, ainda, para uma consciência sobre o lugar 
a partir do qual se formulava a narrativa sobre o Modernismo e a Semana de 22. Com efeito, o núcleo promotor 
do evento que se consolidou como a epítome do Modernismo brasileiro estava sediado na São Paulo da elite 
republicana e cafeeira, herdeira do bandeirantismo e financiadora do cosmopolitismo metropolitano em gênese, 
que buscava imprimir sua narrativa regional na condição de alicerce da identidade nacional (7-8).    
 Dadas as coordenadas gerais sobre arte, sociedade brasileira e Modernismo, tornou-se possível uma 
referência detida sobre um dos mais proeminentes nomes da música brasileira, Heitor Villa-Lobos. Nascido no 
Rio de Janeiro, Villa-Lobos foi destaque na Semana de 22. Este evento, ocorrido em um momento de grande 
efervescência política da vida nacional, contou com a execução de obras e apresentação do referido maestro. 
Diante da riqueza e da diversidade da obra de Villa-Lobos, os integrantes do projeto Oficina do Som chegaram à 
sugestão de produzir um material a partir de suas composições. Tendo em vista o diálogo do compositor com a 
cultura popular, e o imaginário que o trem-de-ferro ganhou em Minas Gerais e no Brasil, optou-se pela execução 
da Tocata da obra Bachianas Brasileiras no 2, conhecida como “O trenzinho do caipira”. Por um lado, esta 
melodia, inserida em uma peça que retoma a influência erudita de Bach e incorpora temas da cultura popular 
brasileira, remonta à modernidade, pois traz em sua dinâmica a máquina, protagonista da industrialização e da 
urbanização. Por outro lado, remonta, pela imagem do caipira, ao Brasil profundo, rural e sertanejo.  

Para uma experiência que pudesse dar forma adequada a essa profusão de interseções entre tradicional 
e moderno, popular e erudito, optou-se pela composição de uma rapsódia, do latim rhapsodía, ou “canção 
costurada”. O termo rapsódia tem origem no período da Grécia Clássica, quando artistas chamados rapsodos 
percorriam diferentes cidades declamando trechos de obras que não eram de sua autoria. Na 
contemporaneidade, a rapsódia tornou-se muito comum na chamada música erudita, com a busca de temas 
populares, tradicionais e folclóricos, utilizados pelos compositores para desenvolver suas peças. Franz Liszt 
(1811-1886) e Claude Debussy (1862-1918) estão entre os mais importantes rapsodos da música romântica. No 
Brasil, a rapsódia ganhou terreno com César Guerra-Peixe (1914-1993), Hermeto Pascoal (1926-) e o já referido 
Villa-Lobos (9).  

A escolha da rapsódia como método de composição proporcionou, por razões distintas, porém 
complementares, uma abordagem instigante dos estudos sobre o Modernismo brasileiro. Em primeiro lugar, a 
dimensão eclética dessa forma de organização da experiência estética permitiu uma liberdade de criação que 
engendrou diálogos entre Música, Poesia, História e Artes Visuais. Com efeito, o entendimento da arte como um 
campo de criação no qual suas diferentes manifestações formais e temáticas encontram-se em profícua conexão 
teve no Modernismo uma significativa inflexão, a qual ensejou o desenvolvimento de grandes circuitos e galerias 
tão característicos às experiências estéticas hodiernas. Em segundo lugar, as contingências decorrentes dos 
encontros remotos levaram a propostas que tivessem de ser desenvolvidas de maneira assíncrona. Na 
impossibilidade de práticas artísticas e musicais presenciais, ou de atividades síncronas que demandariam 
disponibilidade de equipamentos mais especializados, tornou-se evidente o caminho da produção individual, 
para posterior edição da rapsódia virtual.  

Definido o percurso estruturante da produção, passou-se ao esboço da narrativa a ser estruturada a 
partir da peça “O trenzinho do caipira”. Dando seguimento à temática do trem-de-ferro, e tendo em vista 
composições próprias aos antecedentes e herdeiros do Modernismo, surgiram três textos para demarcar os três 
atos que comporiam a rapsódia virtual. 

No primeiro ato, estaria o pernambucano Manuel Bandeira (1886-1968), com o poema “Café com pão”, 
um dos mais conhecidos de sua obra. Embora tenha uma produção anterior ao Modernismo, Bandeira contribuiu 
diretamente com os modernistas e a Semana de 1922, evento para o qual enviou seu poema Os sapos. Nesta 
primeira parte da rapsódia virtual, o poema de Bandeira foi declamado com um fundo musical tipicamente 
experimental, que buscou simular o som da máquina a partir de elementos típico do Jazz fusion. Houve, ainda, 
desenhos autorais inspirados nas imagens do texto de Bandeira, que mescla sua origem sertaneja à presença 
da modernidade industrial.  

No segundo ato, buscou-se o poema que o imortal maranhense Ferreira Gullar (1930-2016) compôs 
para o tema “O trenzinho do caipira”. Gullar tem uma obra que incorpora as inquietudes do Modernismo ao 
mesmo tempo em que busca superar a geometria cartesiana de algumas das vanguardas artísticas 
desenvolvidas a partir do início do século XX, nomeadamente do cubismo (10).  Neste segundo momento da 
rapsódia virtual, o poema de Gullar e a música de Villa-Lobos ganharam forma através de teclado, voz e violão, 
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gravados separadamente e posteriormente editados em uma única peça, juntamente com imagens de obras de 
grandes modernistas, a exemplo de Tarsila do Amaral (1886-1973) e Di Cavalcanti (1897-1976). 

No terceiro ato, estaria o mineiro Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), cuja obra ganhou grande 
impulso a partir da conhecida visita que os modernistas fizeram a Minas Gerais em 1924. Em 1930, alguns anos 
depois do encontro entre Drummond e os modernistas, era publicado Alguma poesia, primeiro livro do “primeiro 
grande poeta brasileiro nascido intelectualmente dentro do Modernismo”, nas palavras de Antônio Cândido (11). 
A obra de Drummond, entre Minas e o mundo, nasceu com o Modernismo, apropriou-se de suas tendências e 
renovou a poesia brasileira a partir de uma liberdade de criação que foi muito além das diretrizes gerais do 
movimento de 1922.  

A referência ao núcleo do Modernismo é, por vezes, evidente na poesia drummondiana. A própria Tarsila 
do Amaral, autora dos esboços mostrados no vídeo desta postagem, surge como “relâmpago/de beleza no 
Grande Hotel de Belo Horizonte em 24” (12). Para esta última parte da rapsódia, declamou-se o poema “O maior 
trem do mundo”, com melodia de “O trenzinho caipira” nos teclados e imagens dos esboços que Tarsila do 
Amaral compôs com paisagens mineiras. O texto de Drummond foi especialmente importante para o 
desenvolvimento da proposta aqui referida, pois remete a uma realidade regional de secular exploração 
predatória de recursos minerais, que conformou a espacialidade do território mineiro e ainda gera impactos 
socioambientais cujas dimensões são imensuráveis (13). Assim, para além das idealizações sobre os encontros 
entre a cultura sertaneja interiorana e os avanços da modernidade industrial, os estudos em questão tiveram em 
perspectiva uma dimensão crítica, característica à obra do poeta mineiro.   
 Definido o roteiro de execução de cada uma das três partes da rapsódia virtual, iniciou-se a produção do 
material. Cada um dos integrantes do projeto Oficina do Som responsabilizou-se por diferentes atividades de 
instrumentação, canto, desenho e declamação. Ao longo dos trabalhos, surgiram desafios de harmonização, de 
adequação das alturas e intensidades, além de experimentações com as possibilidades de interação entre as 
linguagens artísticas e os três momentos da peça. É relevante destacar que, embora as práticas musicais 
síncronas e presenciais não tenham sido possíveis, houve trabalho em equipe. As gravações de voz e 
instrumento eram previamente disponibilizadas para audição e apreciação, o que tornou mais eficiente o 
posterior trabalho de edição.  
 Após a conclusão do material, cada um dos três atos, e também a peça completa, foram publicados na 
página de rede social do projeto. Os endereços eletrônicos para acesso e apreciação podem ser acessados pelo 
link https://www.instagram.com/oficinadosomprojeto/.  
 
Conclusões 
 

A possibilidade de desenvolver um trabalho artístico de maneira remota mostrou-se frutífera e revelou a 
importância de uma Educação que contemple a música e a cultura. Nesse sentido, o Modernismo foi de especial 
importância para uma abordagem interdisciplinar, a partir da qual dialogaram disciplinas, formas e temáticas 
distintas. Através da percepção sobre a centralidade que possuem os temas tradicionais e os recortes regionais 
para o Modernismo, buscou-se superar visões estanques sobre a cultura, por vezes antagonizada entre o 
popular e o erudito. Ademais, a abordagem sobre o núcleo da Semana de 1922 não prescindiu da crítica social, 
na medida em que levantou debates sobre apropriações, e mesmo apagamentos, presentes nas narrativas 
encetadas por atores históricos que se esforçaram por imprimir uma proposta de identidade nacional reificada a 
partir da São Paulo cafeeira e republicana.  

Diante da situação imposta pelas atuais contingências sanitárias, que levaram a um trabalho 
exclusivamente remoto, cumpre notar que a dinâmica educacional aqui analisada revelou os limites e 
possibilidades decorrentes da necessidade de superposição de espacialidades e temporalidades. Embora não 
tenha sido possível produzir o material artístico-musical a partir de encontros presenciais, imprescindíveis para 
uma vivência escolar cidadã, o desenvolvimento de uma rapsódia virtual proporcionou a inter-relação entre 
técnica e teoria. Em um momento de incertezas e perdas irreparáveis para o campo da Educação, a estrutura da 
rapsódia, nascida na Antiguidade, e o Modernismo, epítome dos tempos modernos, deram corpo a uma proposta 
formatada de maneira exclusivamente virtual. Cumpre manter a arte, a cultura e a música como parte 
imprescindível da dinâmica educacional, pois revelam-se imprescindíveis para uma formação técnica, teórica e 
humanista.  
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Resumo 
A desigualdade entre gêneros é um problema de caráter mundial, sendo o posicionamento da mulher no 
mercado de trabalho uma preocupação. Apesar do número de mulheres na Medicina Veterinária estar em 
ascensão, a discriminação sexual ainda continua, mesmo que informalmente. Diante disso, objetiva-se analisar a 
situação e os desafios que a mulher enfrenta na Medicina Veterinária no estado de Minas Gerais, transmitindo 
estas informações à sociedade e promovendo conteúdo que auxilie o empoderamento feminino na profissão. 
Assim, o projeto terá três etapas, sendo atualmente executada a primeira etapa, com o envio do questionário a 
mulheres cisgênero ou transgênero, graduadas ou graduandas em Medicina Veterinária, residentes em Minas 
Gerais, abordando questões pertinentes a sua atuação na profissão. Na segunda etapa, a partir dos resultados 
obtidos, serão promovidas transmissões ao vivo no canal do Youtube do IFMG Campus Bambuí, com relatos
pessoais e profissionais de entrevistadas da área. Por fim, na última etapa será elaborado um material em 
formato de revista eletrônica, divulgando e registrando as duas etapas anteriores, além de abordar temas mais 
relevantes referentes aos resultados obtidos na primeira etapa e na entrevista com profissionais. Sendo essa 
revista enviada a todas as participantes da pesquisa e disponibilizada em todas as redes do IFMG Campus
Bambuí. Até a data de apresentação nos trabalhos na FIPA será possível apresentar os dados da primeira 
etapa.

Palavras-Chave: Discriminação sexual; Gênero; Medicina Veterinária; Mulheres. 
 

Introdução 
 

 Em 2019 foi estimado que para eliminar a desigualdade de gênero no mundo seriam necessários 99,5 
anos (1). Já em relação à desigualdade econômica entre homens e mulheres no mundo, seriam necessários 257 
anos para esta desaparecer (1). Quanto ao ranking global de países, baseados na igualdade de gênero o Brasil 
ocupa a 92° posição, enquanto a Islândia ocupa a primeira posição (1). Dentre as causas desta disparidade 
estão níveis baixos de mulheres em posições de gestão ou de liderança, estagnação salarial e menor 
rendimento (1). Ainda, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a mulher recebe aproximadamente 20 
% a menos por hora trabalhada em todo o mundo, quando comparado aos homens. Já na América Latina e 
Caribe esta diferença salarial é registrada em 17% (2).

Na pandemia ocasionada pela Corona Virus Disease (Doença do Coronavírus ou Covid-19) muitas 
pessoas perderam o emprego, sendo que as mulheres foram as mais afetadas (2). Além disso, o trabalho não 
remunerado com atividades domiciliares aumentou, sobrecarregando as mulheres com tarefas domésticas e 
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maiores cuidados na área educacional dos filhos, devido ao fechamento das escolas e implementação de aulas 
on-line (2). 

Apesar da desigualdade, há maior proporção de mulheres do que homens matriculados no ensino médio 
e superior, onde há 140 alunas para cada 100 alunos (1). Desta forma, este elevado número de mulheres no 
ensino superior resultou nos últimos anos em mudanças do gênero majoritário de médicos veterinários no Brasil, 
que era anteriormente o masculino. Onde, até 1980 apenas 20% dos profissionais na Medicina Veterinária eram 
mulheres, enquanto em 2018, 49% são mulheres. Além disso, é observada maior proporção de mulheres nas 
salas de aula dos cursos de graduação, diferente do que observado há 40 anos (3). 

Apesar da primeira Escola de Medicina Veterinária ter surgido em 1761, em Lyon, na França, foi apenas 
em 1897 que a primeira mulher se formou em medicina veterinária, sendo ela a inglesa Aleen Cust. Apesar 
disso, ela foi impendida de exercer a profissão na Inglaterra por ser mulher, se mudando para Irlanda onde 
conseguiu atuar na área. No Brasil, a primeira mulher formada em medicina veterinária foi Nair Eugênia Lobo em 
1929 (4). 

Mesmo com maior número de mulheres atuando na Medicina Veterinária, a ocupação ainda é associada 
culturalmente e profissionalmente ao homem. Em entrevista a 75 médicos veterinários (39 homens e 35 
mulheres) de áreas de atuação com pequenos e grandes animais, foi possível constatar que os clientes 
possuem uma cultura sexista, insistindo para que o atendimento seja realizado por homens (5). As médicas 
veterinárias precisam constantemente demonstrar a capacidade, experimentando assim um ambiente de 
trabalho com mais pressão e mais precário, quando comparado aos médicos veterinários (5). 

Além da capacidade intelectual, as mulheres são discriminadas fisicamente, principalmente nas áreas da 
Medicina Veterinária que atuam diretamente com grandes animais, como bovinos e equinos. E esta 
discriminação ocorre pelos próprios profissionais da área e clientes, mesmo que na maioria dos procedimentos a 
técnica seja mais importante que a força (5). 

No Reino Unido, há mais mulheres (57,1%) cadastradas no serviço de cirurgia veterinária do que 
homens (42,9%), mas apenas 6,5% destas profissionais possuem cargo de liderança (6). Médicas veterinárias 
em cargos de liderança descreveram que as oportunidades ocorreram de maneira natural, mas que há 
facilitadores potencializadores como a mentoria, suporte, oportunidade para o crescimento e treinamento da 
liderança. Desta forma, as informações sobre estes potencializadores são escassas e poderiam contribuir para 
aumentar a liderança feminina na área de Medicina Veterinária (7). 

Infelizmente, mulheres em funções de liderança são vistas como um investimento menos previsível para 
os empregadores, devido a interrupções na carreira. Além disso, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é 
uma preocupação comum para as mulheres que desejam progredir em sua trajetória de carreira, enquanto os 
homens têm menos consideração pela estrutura familiar ao tomar decisões que influenciam na carreira. Além do 
que, os homens são geralmente mais rapidamente creditados com capacidade de liderança e aceitos como 
líderes, enquanto as mulheres devem provar seu valor e competência. Ainda, por pressão da sociedade, muitas 
mulheres são obrigadas a decidir entre a família e a profissão (5). 

 Independentemente da legislação de igualdade e do feminismo ativo, o gênero feminino costuma estar 
intimamente ligado a uma força intelectual, emocional e física limitada. Sendo assim, as mulheres são 
rotineiramente tratadas de maneiras estereotipadas como passivas e subordinadas ao sujeito masculino, que é 
visto como ativo e autônomo (5). 

A ansiedade é um sentimento muito frequente na Medicina Veterinária, atingindo 90% de cirurgiões 
veterinários do Reino Unido, independente do gênero, sendo as ideias discriminatórias entre gêneros um 
agravante para ansiedade. Dessa forma, uma a cada cinco médicas veterinárias sofrerá esgotamento emocional 
nos primeiros cinco anos de formada, enquanto um em sete médicos veterinários terá o mesmo desgaste (5). E 
este esgotamento emocional pode ser um dos fatores que desencadeiam o suicídio.  Visto que, um estudo 
realizado nos Estados Unidos constatou que dentre 13 mil óbitos de médicos veterinários, 3% foram em 
decorrência do suicídio. Sendo ainda, 3,5 maior a probabilidade de suicídio por médicas veterinárias do que a 
população americana, enquanto para os profissionais do gênero masculino esta taxa cai para 2,1 (8). 

Mesmo com este desgaste emocional, o trabalho tornou-se uma categoria central na vida da mulher, 
onde o trabalho é uma grande conquista feminina nos últimos tempos, representando uma realização pessoal e 
maior autonomia (9). Apesar disso, a mulher ainda enfrenta diferenças salariais e de tratamento e ainda mais 
gravemente sofre assédio, seja moral ou sexual. E ainda há alguns setores específicos de trabalho em que as 
mulheres têm espaço reduzido (10). 

No Brasil, apesar de muitos estudos a respeito da posição da mulher no mercado de trabalho, precisa-se 
de trabalhos mais específicos de acordo com cada profissão, áreas de atuação, salários, ocupação de cargos de 
chefia e conciliação entre a vida pessoal e profissional. Sendo assim, com o levantamento dos principais 
desafios, será possível a elaboração de um material escrito e audiovisual, para abordar temas que muitas vezes 
são negligenciados e subestimados pela sociedade. Além disso, conteúdos esclarecedores e incentivadores 
podem auxiliar o dia a dia de mulheres que enfrentam situações similares e contribuírem para o empoderamento 



Cadernos técnicos da XVIII Feira de Inovação e Produção Acadêmica 14  

feminino na Medicina Veterinária. Dessa forma, objetiva-se analisar a situação e os desafios que a mulher 
enfrenta na Medicina Veterinária no estado de Minas Gerais, transmitindo estas informações à sociedade e 
promovendo conteúdo que auxilie o empoderamento feminino na profissão. 

 
Desenvolvimento  
 

O projeto de extensão foi dividido em três etapas e na primeira etapa da execução do projeto está sendo 
realizada uma investigação da situação e os desafios da mulher na Medicina Veterinária no estado de Minas 
Gerais, contando com aproximadamente 300 mulheres, a partir de lista de contato elaborada pelos 
pesquisadores. A pesquisa é quantitativa por meio de questionário, com questões de múltipla escolha, que serão 
analisadas de maneira descritiva, a partir da distribuição das respostas obtidas. A pesquisa também é qualitativa 
por meio de questões dissertativas, enviadas pelo formulário às entrevistadas selecionadas. Estas respostas 
serão analisadas para posterior codificação de formulação de categorias, utilizando as indicações trazidas pelas 
próprias respostas. O público-alvo da investigação são mulheres cisgêneros ou transgêneros, graduandas ou 
graduadas em Medicina Veterinária que residam no estado de Minas Gerais. Sendo as respostas de indivíduos 
que não se enquadrem no referido público-alvo do estudo descartadas. 

O questionário, com questões de múltipla escolha e dissertativas, foi elaborado na plataforma Google 
Forms, um aplicativo abrigado pelo Google Drive, integrado ao Gmail e totalmente gratuito. No corpo do e-mail 
enviado as respondentes, foi informado o objetivo da pesquisa, portanto se tratou de um questionário semiaberto 
não disfarçado. Onde foi firmado compromisso com todas as participantes quanto à manutenção do sigilo de 
cada resposta. 

Os resultados das questões são organizados em tabelas e gráficos pela própria plataforma do Google 
Forms. Onde, logo após o envio dos questionários pelos respondentes, os dados são salvos em uma tabela do 
Excel, gerada automaticamente pela plataforma, no momento da criação do questionário. Nesta tabela estão 
disponíveis as respostas de cada questão, tornando possível gerar gráficos e tabelas.  

Os dados referentes às questões de múltipla escolha serão avaliados quantitativamente, a partir da 
porcentagem de cada resposta. E as respostas das questões dissertativas serão analisadas de maneira 
qualitativa e agrupadas de acordo com o padrão da resposta se possível.  

Após a investigação descrita, será realizada a segunda etapa no segundo trimestre de execução do 
projeto, que consistirá na transmissão ao vivo, no canal do Youtube do IFMG Campus Bambuí, com a 
participação de médicas veterinárias de diferentes áreas de atuação. Onde os temas abordados serão 
selecionados de acordo com as respostas obtidas na investigação inicial. 

A terceira etapa compreenderá elaboração de um material eletrônico em formato de revista para 
divulgação dos principais resultados e abordagem crítica dos temas mais relevantes das respostas obtidas, além 
de entrevistas com as médicas veterinárias que participarão na transmissão ao vivo. Esta revista será enviada a 
todas as participantes da pesquisa e disponibilizada em todas as redes do IFMG Campus Bambuí, para acesso 
de toda a comunidade.  

Até o momento, foram obtidas 250 respostas de mulheres graduadas ou graduandas em medicina 
veterinária do estado de Minas Gerais, que serão interpretadas, para traçar a real situação e os principais 
desafios da mulher na Medicina Veterinária. Além disso, os resultados desta primeira etapa influenciarão as 
demais etapas, pois a partir deles, será organizada a transmissão ao vivo e a elaboração da revista eletrônica. 
Até o momento da apresentação da FIPA, a primeira etapa terá sido concluída e será possível a apresentação 
dos dados obtidos. 

Tanto com a transmissão ao vivo, quanto com a revista eletrônica, espera-se distribuir informação do 
posicionamento feminino na profissão para médicas veterinárias e demais membros da sociedade. Acredita-se 
que tais informações revelarão a desigualdade de gênero existente na Medicina Veterinária em Minas Gerais, 
como constatada em estudo internacional (5), conseguindo desta maneira, abordar assuntos que são 
desafiadores e problemáticos para as médicas veterinárias, com o intuito de promover discussão, para auxiliar 
na conquista de melhores posições pelo gênero feminino. 

  Inicialmente esta divulgação será regional, já que as informações são do cenário de Minas Gerais, mas 
que poderão ser acessadas por profissionais do Brasil inteiro. Espera-se atingir o público médico veterinário de 
todos os gêneros, assim como toda a sociedade, para revelar o sexismo existente e fomentar medidas que 
possam reduzir as discrepâncias existentes entre os gêneros na Medicina Veterinária. 
 
Conclusões 
 

Até o momento não há dados para realizar qualquer tipo de conclusão, mas até a apresentação da FIPA 
haverá resultados suficientes para serem apresentados referente à primeira etapa proposta. 
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Resumo 
O Campus Bambuí, do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), é uma instituição de ensino que possui um 
amplo espaço e oferece vários cursos a nível técnico e superior para mais de 2 mil alunos e conta com a 
atuação de mais de 300 servidores. O Campus se configura como ambiente escolar, de trabalho e até mesmo 
doméstico, pois pode acomodar até 248 estudantes nos alojamentos da Moradia Estudantil. O Campus possui 
características de uma fazenda e, ao mesmo tempo, possui laboratórios e equipamentos com alta tecnologia e 
amplos espaços para a prática de diversas práticas corporais. No entanto, mesmo com a adoção de estratégias 
de segurança preventivas, o Campus Bambuí não está isento da ocorrência de acidentes, pois são 
acontecimentos fortuitos e inesperados. A cartilha de “Orientações Básicas Para Primeiros Socorros” foi 
elaborada com a finalidade de informar os procedimentos básicos de primeiros socorros embasados nos tipos de 
acidentes mais corriqueiros no Campus Bambuí. A cartilha reproduz técnicas simples e já conhecidas de 
primeiros socorros e busca facilitar o acesso da comunidade a informações e procedimentos básicos até a 
chegada do atendimento e/ou transporte ao serviço especializado. Pretende-se ainda, criar um aplicativo para 
telefones móveis para facilitar o acesso a estas informações. Ao editar esta cartilha, o IFMG Campus Bambuí 
reafirma o seu compromisso com as ações de promoção e proteção da saúde de todos os estudantes, 
servidores e comunidade externa desta Instituição.
 

Palavras-Chave: Instituto Federal; Orientações; Primeiros Socorros. 
 
Introdução 

 
O IFMG Campus Bambuí é uma instituição de ensino que possui um amplo espaço (área total de 328,76 

hectares e cerca de 40 mil metros quadrados de construções) e oferece vários cursos a nível técnico (Ensino 
Médio Integrado e Subsequente) e superior (áreas humanas, exatas e biológicas) para mais de 2 mil alunos e 
conta com a atuação de mais de 300 servidores para seu funcionamento. Portanto, verifica-se que o Campus 
Bambuí se configura como ambiente escolar, de trabalho e até mesmo doméstico, pois pode acomodar até 248 
estudantes nos alojamentos da Moradia Estudantil, além de possuir um Restaurante Universitário que oferece 
até “800” refeições diárias.  

O Campus Bambuí possui características de uma fazenda, ampla área verde e de plantio, animais 
silvestres e de pastagens e, ao mesmo tempo, possui laboratórios e equipamentos com alta tecnologia para 
atender as mais diversas áreas. Além disso, o Campus possui amplos espaços tais como: ginásio poliesportivo, 
quadras externas, campo de futebol, piscina semiolímpica, academia de musculação e ginástica, anfiteatro, 
salão de dança e de jogos, além da ciclovia que liga a cidade ao Campus (aproximadamente 2km de extensão), 
o que possibilita a prática de diversas atividades físicas, esportivas entre outras práticas corporais. 
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Diante desta complexidade de ambientes, mesmo com a adoção de estratégias de segurança 
preventivas, o Campus Bambuí não está isento da ocorrência de acidentes, pois são acontecimentos fortuitos e 
inesperados. 

Diante disso, a cartilha de “Orientações Básicas Para Primeiros Socorros” foi elaborada com a finalidade 
de informar os procedimentos básicos de primeiros socorros embasados nos tipos de acidentes mais 
corriqueiros no Campus Bambuí, a fim de preparar a comunidade para atuar na primeira abordagem de um 
acidente, prestar cuidados iniciais até a chegada do atendimento e/ou transporte ao serviço especializado e 
evitar medidas precipitadas que possam agravar a situação ou até mesmo colocar em risco a vida do 
acidentado. 
 
Desenvolvimento  
 

A cartilha é um produto técnico educacional elaborado pelo Técnico em Enfermagem do Setor 
ambulatorial da Coordenadoria de Assistência Estudantil e pela Docente de Educação Física responsável pelo 
Setor de Esporte e Lazer do IFMG Campus Bambuí. A arte da capa da cartilha já se encontra finalizada, e está 
ilustrada conforme a Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Arte da Capa da Cartilha.  
Fonte: Os autores (2021). 

 
 A cartilha possui informações técnicas básicas sobre primeiros socorros. Portanto, reproduz técnicas 

simples e já conhecidas e não tem a finalidade de formar socorristas. 
Após vários anos de atuação no Campus e da experiência profissional de ambos, foi possível constatar 

que a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre procedimentos básicos de primeiros socorros ou 
utilizam informações adquiridas pelo senso comum, muitas vezes equivocadas, que podem agravar situações 
corriqueiras como: picadas de insetos, queimaduras, feridas, distensões ou até mesmo fraturas. Como o 
Campus é muito grande e possui uma complexidade de ambientes, surgiu a ideia de criar uma cartilha com 
orientações básicas para procedimentos de primeiros socorros.  
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Os tipos de acidentes abordados nesta cartilha são: Pequenos ferimentos (escoriações); Controle de 
pequenas hemorragias; sangramento no nariz; Desmaio; Crise convulsiva; Queimaduras; Envenenamento e 
intoxicações; Engasgo e asfixia; Suspeita de fratura; luxação; entorse; distensão muscular; Cãibras; Acidentes 
por animais peçonhentos e mordida de animais. A cartilha também informa números de telefone para 
emergência, como, o ramal do Ambulatório Médico do campus, da Coordenadoria de Assuntos Estudantis, o 
Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da cidade de Bambuí. 

Buscou-se abordar cada acidente citado anteriormente de maneira pontual e de fácil entendimento e 
execução. Portanto, em cada acidente foi indicado o seguinte roteiro: causas, sinais e sintomas, o que fazer 
(conduta), o que não fazer e para onde encaminhar. Dessa forma o conteúdo da cartilha possibilita, também, sua 
utilização em outros locais para além do campus, como em outras escolas e no ambiente doméstico familiar, por 
exemplo.  

A cartilha foi elaborada em formato de e-book e, com o retorno das aulas, pretende-se realizar 
treinamentos sobre os temas, disponibilizar um exemplar impresso da Cartilha e um kit de primeiros socorros 
básicos em locais estratégicos no Campus. 

A cartilha ainda não está disponível para download pois está em fase final de formatação. Pretende-se 
ainda, criar um aplicativo para telefones móveis (de acesso gratuito) com o conteúdo da Cartilha, para facilitar o 
acesso a estas informações. 
 
Conclusões 

 
A Cartilha de “Orientações Básicas Para Primeiros Socorros” foi elaborada com a finalidade de informar 

os procedimentos básicos de primeiros socorros embasados nos tipos de acidentes mais corriqueiros no 
Campus Bambuí. A cartilha, reproduz técnicas simples e já conhecidas de primeiros socorros e busca facilitar o 
acesso da comunidade a informações e procedimentos básicos até a chegada do atendimento e/ou transporte 
ao serviço especializado. Não é pretensão dos organizadores que esta cartilha seja por si só um instrumento 
capaz de resolver todos os problemas dos muitos e variados acidentes possíveis no Campus, mas, ainda que 
ela seja uma única fonte de informações pronta, é certamente incompleta e necessitará de frequentes 
atualizações e revisões.  

Ao editar esta cartilha, o IFMG Campus Bambuí reafirma o seu compromisso com as ações de 
promoção e proteção da saúde de todos os estudantes, servidores e comunidade externa desta Instituição. 
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Resumo 
Com popularização da cibercultura, as informações sobre diversos temas alcançam a população de maneira 
rápida e muitas vezes de forma errônea. Devido a pandemia mundial, os meios de comunicação, em específico 
as redes sociais, se tornaram mais presentes na vida dos cidadãos, já que a mesma fornece informações como 
textos, vídeos e áudios em sua grande maioria de forma gratuita e livre, dentre eles o podcast que vem 
ganhando espaço e sendo utilizado como ferramenta educacional, já que existe uma preocupação com a 
produção de materiais didáticos de qualidade e que estimulem e contribuam com o aprendizado do aluno; além 
do papel da educação no meio rural vele ressaltar que os saberes não formais estão muito difundidos entre os 
produtores, se fazendo necessário um novo método de extensão rural. Objetivou-se com esta proposta criar 
canais de comunicação presencial e virtual (ComunicZoo) para compartilhar informações para estudantes, 
produtores rurais, profissionais e aqueles interessados nos conhecimentos das áreas das ciências agrárias como 
forma de agregar conhecimento para suas atribuições profissionais e também o autoconhecimento sobre o seu 
papel na sociedade ao qual está inserido. 

Palavras-Chave: Ciências agrárias; Comunicação; Informação; Plataformas digitais; Podcast. 
 

Introdução 
 

Neste período de pandemia, a internet e as redes sociais vêm trazendo grandes modificações para 
expressiva parte da população. Enquanto as possibilidades do trabalho home office, aulas on-line, de novas 
estratégias de comércio, relacionamentos afetivos e até desfrutar do lazer e da cultura já vinham ocorrendo nos 
últimos anos através das telas de smartphones e computadores, foi o isolamento social, devido ao surgimento do 
novo Coronavírus (Covid-19), que potencializou seu uso para conseguir manter certas rotinas durante a 
pandemia (MALAVÉ, 2020). (3) 

Com o novo cenário, a tecnologia passou a desempenhar um papel muito importante nas vidas das 
pessoas, principalmente por conter nela as redes sociais, a qual gerou um maior interesse dos internautas em 
desfrutar de novos conhecimentos. A cibercultura surgiu para fazer parte do cotidiano de todos, já que a mesma 
extrapola as regiões geográficas, e une o mundo na "palma das mãos". Dentro deste novo formato, cabe 
destacar o papel das instituições de ensino, pesquisa e extensão na promoção e moderação dessa realidade 
que se faz presente. Principalmente, na divulgação e checagem de informações técnicas corretas, atuando no 
papel de promover o encontro entre interlocutores das ciências agrárias e trabalho constante contra as 
desinformações que são produzidas de forma irresponsável no mundo digital. 

A cada ano que se passa, a preocupação com a produção de materiais didáticos de qualidade vem 
aumentando, já que os mesmos têm por objetivo estimular os estudantes e pessoas interessadas em adquirir 
novos conhecimentos. Estes materiais podem ser encontrados de forma impressa ou digital tendo como intuito 
facilitar a disseminação de conhecimento, ajudando na compreensão do assunto em questão.  
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Desta forma um dos principais pontos positivos para inserção do podcast como ferramenta educacional 
é a possibilidade de trabalho colaborativo. Este possui distribuição gratuita e livre, o que contribui para a difusão 
e uso, facilitando o compartilhamento de conhecimentos e troca de ideias entre alunos, professores e usuários 
da rede. O podcast é também uma excelente ferramenta de autoaprendizagem, já que possui disponibilidade e 
acesso livre pela rede (MLEARN, 2017). (4) 

Muitos dos profissionais que saem da faculdade, hoje, têm uma formação pautada no aprendizado 
“convencional” dos conhecimentos referentes a agricultura/agropecuária. A ideia do uso de plataformas digitais, 
como áudio e vídeo deverá acrescentar ao que já foi aprendido em sala de aula e na prática, e esse arcabouço 
trará benefícios, como por exemplo a Extensão Rural, que é um dos ramos das ciências agrárias que se ocupa 
em fornecer serviços de educação formal, ou não, de caráter continuado para o meio rural, auxiliando e 
promovendo processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades, bem como dos 
serviços agropecuários e não agropecuários, incluindo as atividades agroextrativistas, florestais e artesanais 
(PINTO, 2020). (5) 

Por meio dos trabalhos de extensão, há uma contribuição para a efetiva profissionalização dos 
agricultores familiares, conferindo-lhes um suporte gerencial do qual se mostram extremamente carentes, sendo 
capaz de proporcionar à agricultura familiar, a médio e longo prazo, maior sustentabilidade na produção, 
inserção em novos mercados e competitividade para a cadeia produtiva como um todo (LOURENZANI, W. L, 
2006). (2) 
No caso específico, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) - Campus 
Bambuí está localizado na região centro oeste de Minas Gerais, e seu município sede, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possuía 22.734 pessoas no ano de 2017. A região 
conta com muitos produtores rurais e é reconhecida pelo famoso Queijo Canastra, considerado patrimônio 
cultural e imaterial brasileiro, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAM), este 
que fez a região ser conhecida mundialmente. Outro ponto importante é a presença de grandes lavouras 
destinadas ao cultivo de trigo, soja, milho entre outros (IBGE, 2010). (1) 

Desta maneira o projeto em questão possui atuações diversas a citar: trabalhar em diversas plataformas 
digitais focado no público da região de Bambuí; poderá atingir outras localidades, histórias, costumes, 
principalmente outras instituições de ensino de ciências agrárias, como a Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Brasil), Universidade Cornell (Estados Unidos), China Agricultural University, University of California em 
Davis (Estados Unidos), IFMG - Campus Bambuí, Universidade Federal Do Espírito Santo (UFES), Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas 
Gerais - Campus Rio Pomba dentre outras universidades, algo só plausível com uma nova visão de fazer 
extensão via a rede mundial de computadores; também será feito de forma presencial com estratégias de 
divulgação sobre a importância do ensino, pesquisa e extensão nas áreas de ciências agrárias, cujo público 
selecionado será: escolas, feiras livres e eventos culturais que ocorrem na cidade de Bambuí e região.  

Importante frisar que em regiões mais interiorizadas do país, a qual está inserida grande parte da rede 
federal que compõem os institutos federais, se faz necessário canais de comunicação assertivos com as 
comunidades locais, como o proposto neste projeto denominado "ComunicZoo". Outro fato fundamental será a 
mudança na vida das pessoas através do saber, seja nas redes sociais, no campo, na sala de aula, 
influenciando jovens e produtores rurais a obterem conhecimento sobre as mais diversas áreas que circundam 
este mundo. 

Desenvolvimento  
 

O podcast ComunicZoo será composto de episódios com duração variada, já que este quesito está 
relacionado inteiramente com o assunto abordado em cada entrevista. Os temas desenvolvidos na primeira 
temporada serão: 

1. O que é zootecnia?;  
2. Mito: Colesterol e o ovo;  
3. Mito: Frango tem hormônio;  
4. Programa de biosseguridade em granjas avícolas; 
5. Rusticidade e adaptabilidade das raças bovinas;  
6. Atuação do zootecnista;  
7. Importância do enriquecimento ambiental em animais de zoológico;  
8. Abate humanitário e sua importância e a visão do consumidor;  
9. Coloração do ovo das galinhas e qual a importância dos consumidores saberem sobre isso?;  
10. Rastreabilidade: o que é? Será um novo caminho para a produção?;  
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11. Zootecnia 4.0;  
12. Bem-estar em abatedouros: impacto sobre a carcaça dos animais; 
13. Inseminação artificial em suinocultura: o que é? Seus benefícios e limitações; 
14. Cunicultura: como é a produção e mercado brasileiro;  
15. Zootecnia e os pets;  
16. Efeito da luminosidade na reprodução de caprinos;  
17. Curiosidades sobre as codornas;  
18. Sistema de criação de animais silvestres: Perspectivas para o consumidor brasileiro;  
19. Leite A2A2;  
20. Leite de soja e de coco?;  
21. Mercado para o profissional zootecnista?;  
22. Vivência de estudantes: 

1. 1º período; 
2. 5º período; 
3. 9º período;  

23. Casos de sucesso na área da zootecnia; 
24. Queijo canastra: tradição passada de geração para geração. 

 

Serão utilizadas as seguintes plataformas para distribuição dos conteúdos: Podcasts Spotify, Google 
Podcasts, Breaker, PocketCasts, RadioPublic, Instagram e YouTube. Os resultados aferidos pela plataforma 
Anchor irão definir as estratégias de marketing e comunicação do projeto, no qual os gráficos dos dados são 
gerados pela mesma, e os parâmetros estão descritos abaixo: 

Número de reproduções (dia das semanas e mês);
 Principais episódios; 
 Detalhe do público/Região; 
 Plataformas utilizadas para distribuição do podcasts Spotify, Google Podcasts, Breaker, PocketCasts, 

RadioPublic, Instagram; 
 Dados demográficos/Idade;
 Gênero. 

 

 
Figura 1. Representação do aplicativo Anchor com os dados de gênero, demográficos do público e plataformas usadas 
(dados gerados a partir da publicação teste do primeiro episódio).  
Fonte: Os autores (2021). 
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Figura 2. Detalhe do público (dados gerados a partir da publicação teste do primeiro episódio).
Fonte: Os autores (2021). 
 

 
 
 
Figura 3. Desempenho do podcast (dados gerados a partir da publicação teste do primeiro episódio). 
Fonte: Os autores (2021). 
 

O canal “Comuniczoo” atuará em diversas plataformas digitais, o que visa distribuir o conteúdo e atingir 
os mais diversos públicos existentes nas redes sociais. O material produzido de forma digital será adaptado para 
ser apresentado nas visitas às escolas e eventos presenciais propostos, através da produção de produtos 
técnicos, como: cartilhas, jogos (quiz), periódicos, etc. Todos estes produtos terão temáticas associadas ao 
escopo proposto do projeto. 

Também serão utilizadas outras plataformas de mídias sociais como alternativas para otimizar o 
engajamento e alcance das ações propostas pelo projeto. Cabe ressaltar que durante as atividades presenciais 
serão aplicados questionários que visam dar um retorno sobre o impacto do projeto na promoção do 
conhecimento e divulgação das áreas agrárias.  

A proposta da continuidade do programa tem como objetivo a sua expansão para outras mídias sociais 
como o YouTube, além de promover a integração de novos membros, estes alunos dos diversos cursos do IFMG 
Campus Bambuí e de outras instituições de ensino, além da participação de discentes e profissionais de 
instituições internacionais, o que expande e fortalece as fronteiras do conhecimento e da vivência acadêmica, 
profissional e pessoal, algo possível devido à nova realidade existente.  

Seu efeito multiplicador se encontra no despertar da curiosidade, da inovação de um novo formato de 
educação, a partir de uma nova ferramenta para propagar o conhecimento de forma intuitiva, confiável e 
gratuita.  
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Conclusões 
 

Conclui-se que o uso de plataformas digitais, estará presente cada vez mais na vida das pessoas, já que 
são os veículos de rápida propagação de conhecimento e notícias, disponibilizando assim informações sobre as 
Ciências Agrárias. Desta forma, o ComunicZoo, o novo canal do Agro, foi criado para desmistificar assuntos 
recorrentes sobre o mesmo, com o intuito de auxiliar alunos, produtores e interessados no assunto a buscarem 
mais informação de forma gratuito e de fácil acesso. 
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Resumo 
A apicultura na região de Medeiros/MG possui caráter de atividade familiar e pouco tecnificada, sendo assim, 

os apicultores locais têm dificuldade na compra de insumos, inacessibilidade a cursos de capacitação e 
problemas na venda de sua produção. A criação de uma cooperativa para esses apicultores surge com intuito de 
resolver tais problemas, auxiliando no desenvolvimento de sistemas de produção, contribuindo com a população 
da cidade de Medeiros no desenvolvimento pessoal de seus cooperados e também de suas famílias. Deste 
modo, preservando o homem no campo com qualidade vida e incentivando-o a continuar a produzir alimento 
para o mundo. 

Palavras-Chave: Apicultura, Produção, Desenvolvimento. 
 
Introdução 
 
 Com o constante aumento da população mundial, é preciso que a produção de alimentos cresça na 
mesma proporção ou superior para que seja possível ter alimento para toda a população mundial (1).

O Brasil está entre os dez maiores países produtores de alimento de origem apícola (2) e com potencial 
de expansão. Os produtos de origem apícola que são produzidos no Brasil, possuem vantagens em relação aos 
de outros países, pois os produtos externos possuem maior contaminação por pesticidas (3).  

Devido à sua extensão territorial, diversidade em flora, clima favorável, entre outras vantagens, é 
possível potencializar a produção destinada ao mercado interno e externo (4). Para possibilitar o aumento das 
exportações é preciso aumentar a produção interna do país, ainda pouco tecnificada em comparação a outros 
países (3). Com a criação de um sistema que possibilite levar o conhecimento, os materiais e a infraestrutura 
aos pequenos produtores, é possível proporcionar um cenário perfeito para o aumento de sua produção e 
fixação do homem no campo (5). 

A apicultura vem crescendo no decorrer dos anos como opção de renda extra para os produtores rurais 
(6). Para possibilitar melhores retornos financeiros aos produtores é preciso tecnificar seu sistema de produção e 
agregar valor ao seu produto (7).
 Para auxiliar neste processo, surge a adoção do sistema organizacional de cooperativismo, sistema que 
visa unir pessoas diferentes que buscam um objetivo em comum de maneira organizada, semelhante a 
encontrada em uma empresa (8). 

Com a criação de uma cooperativa é possível proporcionar a um grupo de pessoas diversas vantagens, 
como melhores condições de trabalho e maior retorno financeiro (9). Isto se dá através da busca por melhores 
preços para seus produtos, sejam eles destinados à venda interna ou externa, compra de insumos em larga 
escala por um preço mais baixo e a realização de cursos e eventos de capacitação (10). 

Com uma cooperativa bem estruturada, é possível buscar parcerias com empresas, instituições e 
órgãos, que busquem ajudar pequenas organizações que visam o crescimento (11). Um exemplo de instituição 
que apoia a criação e manutenção do cooperativismo é a OCEMG - Sindicato e Organização das Cooperativas 
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do Estado de Minas Gerais. Este sistema oferece apoio jurídico durante todo o processo de criação e abertura 
da cooperativa, com modelos de estatuto e atas de constituição, cursos de capacitação para os cooperados que 
forem escolhidos para os cargos de administração da cooperativa, contato com outras instituições como o 
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - que auxiliam em assuntos específicos 
como a exportação dos produtos. 
 A rede de contatos de uma cooperativa é semelhante à de uma empresa, e através desta rede é 
possível realizar a venda dos produtos produzidos por preços superiores aos pagos por compradores da região 
(12). Com isso, acrescentando valor ao produto regional, gerando empregos, arrecadação de impostos e 
aumentando o desenvolvimento pessoal das pessoas envolvidas com a cooperativa (13).  
 
Desenvolvimento 
 

Para criação da cooperativa é necessário seguir algumas leis que regem seu processo de abertura e 
manutenção (8). Ao analisar essas leis e avançar no processo de abertura, é possível ter acesso ao Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da cooperativa e às demais vantagens que se abrem a partir disso (9). 
 Cooperativa é uma sociedade civil, que não possui fins lucrativos, constituída por pessoas físicas, sendo 
admitida, excepcionalmente, a participação de pessoas jurídicas. As cooperativas são regulamentadas pelas leis 
federais 5.764/71, 10.406/02 (Código Civil) e 12.690/12 (Cooperativas de trabalho e produção), bem como pela 
Lei Complementar 130/09 (Cooperativas de crédito). Em Minas Gerais, devem observar a lei estadual 15.075/04 
e seu decreto 44.009/05. Sendo que a regulamentação jurídica, contábil e administrativa de uma empresa é 
diferente devido aos objetivos, onde que a cooperativa presa pelos objetivos de seus cooperados e uma 
empresa os objetivos de seu dono.   
 A sociedade cooperativa é constituída para prestar serviço ao seu cooperado, conforme determina a lei 
5.764/71 em seu artigo 4º, e as cooperativas não estão sujeitas à falência, devido a serem sem fins lucrativos. 
Por conseguinte, a sociedade cooperativa não é uma sociedade de investimento de capital com finalidade 
lucrativa. 
 O primeiro passo para a criação de uma cooperativa é reunir o grupo de pessoas que possuem 
dificuldades semelhantes e que sentem a necessidade de se organizarem em prol de um objetivo (14), sendo a 
cooperativa uma extensão da atividade individual de seus cooperados. Em regra geral, exige-se, no mínimo, 20 
(vinte) pessoas físicas, conforme preconiza a lei 5.764/71, podendo, contudo, as cooperativas de trabalho, 
regulamentadas pela lei 12.690/12, serem constituídas, no mínimo, por 7 (sete) pessoas físicas.  
 O recrutamento das 20 pessoas físicas para a criação da COOPAC (Cooperativa de Apicultores da 
Canastra) foi realizado por meio de reuniões via remota; o primeiro contato foi realizado via ligações e ou 
mensagens de texto devido à situação pandêmica atual. Este primeiro contato é necessário para entender as 
dificuldades que são enfrentadas pelo apicultor, e mostrar que é possível resolvê-las através do cooperativismo; 
após essa etapa, foi apresentado o projeto de criação da cooperativa, suas vantagens, obrigações e metas. 
 Após o recrutamento, o procedimento inicial para a constituição de uma sociedade cooperativa deverá 
ser a realização de um projeto de viabilidade econômica. Com a confirmação do projeto de criação da 
cooperativa e viabilização, é necessário a elaboração do Estatuto Social e Ata de Constituição.  

O Estatuto Social é o documento responsável por conter as regras e normas que regem e mantém a 
ordem dentro da cooperativa, o objeto social da cooperativa, definição dos cargos da administração desta 
cooperativa, e neste documento é preciso conter as informações que são exigidas nos artigos 4º e 21 da lei 
5.764/71 e artigo 6º, inciso XI, da lei estadual 15.075/04. Este Estatuto Social deverá ser aprovado em 
Assembleia Geral de Constituição, conforme art. 15, inciso III da Lei 5.764/71. 
 Para a criação da Ata de Constituição da cooperativa é necessário estar de acordo com o art. 15 da Lei 
5.764/71, pois neste artigo consta as informações que devem estar presentes na ata de constituição, como a 
denominação da cooperativa, sede, informações dos fundadores que o assinaram, o valor e número da quota-
parte de cada um, entre outras informações.  
 Para a criação da Ata de constituição e Estatuto Social serão realizadas reuniões com os cooperados e 
escritórios de advocacia e contábil que disponibilizam auxílio e acompanhamento nessa etapa jurídica e fiscal. 
As reuniões são necessárias por se tratar de um conjunto de pessoas e é preciso que todos estejam envolvidas 
de acordo com os termos criados. 

Após a criação da Ata de Constituição e Estatuto Social, estes documentos deverão ser encaminhados 
para a OCEMG, aos cuidados da Gerência Jurídica, para análise e concessão e liberação do pré-certificado de 
registro, conforme determina a lei 15.075/04. O pré-certificado de registro na OCEMG é necessário para que os 
referidos documentos possam ser registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, para 
serem arquivados, bem como para a Receita Federal para a solicitação de liberação e fornecimento do cartão do 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 
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  Os documentos constitutivos retornam para a OCEMG, junto do CNPJ, ficha cadastral devidamente 
preenchida e solicitação de registro definitivo, conforme o artigo 107 da lei 5.764/71. Todos os documentos 
constitutivos da sociedade cooperativa deverão ser rubricados em todas as folhas e assinados ao final pelos 
cooperados fundadores e por um advogado. 
 Para a realização de todas as etapas é necessário que ocorram reuniões periódicas, e na atual situação 
do país em relação à pandemia pelo vírus COVID-19, as reuniões e todo o processo de abertura acontecerão de 
maneira remota. Ao final deste processo é possível realizar a abertura da cooperativa, tendo sua liberação para 
atuação em sua respectiva área.  
  Através da abertura da COOPAC será possível implementar a parceria com a Integra Jr., empresa júnior 
sediada no IFMG – CAMPUS BAMBUÍ, que já está em desenvolvimento, e promover assistência técnica para os 
apicultores da região da Serra da Canastra. Com isso, será possível incentivar os alunos da instituição a criar e 
implementar o empreendedorismo em suas vidas e na vida das pessoas ao seu redor. 

 Com a parceria com a Integra Jr. e outras instituições que incentivem o empreendedorismo, haverá a 
possibilidade da realização de cursos práticos e teóricos, eventos de capacitação a apicultores e cooperados. 
Incentivar sempre a comunidade a se desenvolver e a se tecnificar, seja na produção apícola ou pessoal. Ao 
chegar nessa etapa, caso a situação pandêmica não possibilite a realização de cursos e eventos presenciais, 
estes serão adaptados para que seja possível a realização remota, pensando na segurança das pessoas 
envolvidas e de suas famílias. 
 
Conclusões 
 

A criação e abertura da COOPAC irá possibilitar o crescimento e expansão da apicultura na região da 
Serra da Canastra de maneira sustentável. Além disso, possibilitará o desenvolvimento de seus cooperados 
através de busca por melhores preços para seus produtos, sejam eles destinados à venda interna ou externa, 
compra de insumos em larga escala por um preço mais baixo e a realização de cursos e eventos de 
capacitação. 
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Resumo 
Questões como a conscientização sobre a desigualdade de gênero, a necessidade do empoderamento feminino 
bem como o desenvolvimento de empatia e respeito ao próximo, são extremamente urgentes em nossa 
sociedade, considerando contextos históricos patriarcais os quais estamos submetidos. Compreender os 
problemas associados a estas demandas é essencial para a construção de um futuro melhor e uma sociedade 
mais justa e igualitária. Neste contexto, foi criado o grupo AdaTech: Grupo de apoio e empoderamento feminino 
na área tecnológica, responsável por desenvolver diversas ações de divulgação através do perfil no instagram 
@adatech.ifmg. Dentre as ações do grupo destacamos a criação de um produto técnico educacional e social por 
meio de uma sequência de tirinhas que retratam as dificuldades enfrentadas pelas mulheres através de histórias 
vivenciadas pela personagem Ada, inspirada na matemática Ada Lovelace. Ressalta-se que a produção de 
tirinhas como estratégia de promoção do empoderamento feminino, valorização da presença das mulheres no 
ambiente educacional, apresenta-se como uma iniciativa promissora capaz de incentivar o ingresso de novas 
alunas além de contribuir para a permanência feminina nos cursos do IFMG - Campus Bambuí, agindo de forma 
a elevar a autoestima das mulheres e meninas, tornando-as mais confiantes, preparadas e conscientes do seu 
valor na sociedade.  

Palavras-Chave: Empoderamento feminino; Grupo de apoio; Tirinhas. 
 

Introdução 
 

A comunicação através dos meios digitais se tornou imprescindíveis em nossa vida. As plataformas 
digitais, quando bem utilizadas, exercem um papel muito importante contribuindo diretamente como agente 
transformador da sociedade e durante a pandemia de Covid-19, momento este em que nos vimos obrigados a 
nos transformar, essas mídias se mostraram ferramentas promissoras para nos auxiliar na divulgação científica, 
na discussão sobre a desigualdade de gênero bem como contribuir para o empoderamento feminino. 

Entende-se que as reflexões sobre desigualdade de gênero, a necessidade de conscientização da 
importância do empoderamento feminino, o desenvolvimento de empatia e respeito ao próximo são questões de 
extrema importância em nossa sociedade e principalmente nos ambientes educacionais. Nos últimos anos, 
muitos esforços têm sido direcionados para entender e propor soluções que possam contribuir para o 
desenvolvimento destas questões. Muito tem-se discutido sobre os impactos da desigualdade de gênero na 
sociedade contemporânea. De acordo com levantamentos divulgados pelo IBGE no informativo “Estatísticas de 
gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil, sabe-se que a baixa representatividade das mulheres em 
posições de destaque é vivenciada diariamente, como na ocupação de cargos políticos, gerenciais e outras 
posições de liderança, estes problemas se estendem também para a participação no meio acadêmico e na 
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ciência (1). Tais observações se fundamentam no contexto histórico patriarcal ao qual estamos submetidos. A 
segmentação do trabalho está fortemente marcada pelo gênero, observa-se que a maioria das mulheres 
brasileiras usualmente exerce profissões atribuídas ao feminino, ocupando espaços ligados ao cuidado e à 
saúde como assistentes sociais, enfermeiras, professoras de nível infantil, secretárias, entre outras (2, 3, 4, 5). 
Tais observações, corroboram com a problemática de desigualdade de gêneros, na qual a sociedade se 
constituiu historicamente, que contribui diretamente para a manutenção de estereótipos de gênero nas 
profissões, como os que consideram masculinas carreiras ligadas à ciência e tecnologia. De acordo com 
Gabriela Ferreira e colaboradores as identidades de feminino e masculino são construídas desde a infância, já 
que mulheres e homens recebem incentivos diferenciados ao longo de toda a sua vida (6). Sabe-se que a 
diferenciação e estímulos por gênero é uma questão estrutural, e que historicamente os meninos são motivados 
a realizar brincadeiras de aventura, desafios e descobertas, com jogos que valorizam o raciocínio e a 
criatividade, enquanto para as meninas são reservadas brincadeiras de boneca e brinquedos que remete em sua 
maioria aos cuidados com o lar, estes estímulos apresentam grande influência nas escolhas e limitam as 
possibilidades de escolhas das meninas (7, 8, 9). 

Em 2021, no Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, celebrado no dia 11 de fevereiro, em 
mensagem divulgada no site da ONU, o secretário-geral António Guterres disse que “promover a igualdade de 
gênero no mundo científico e tecnológico é essencial para a construção de um futuro melhor.” (10). Nesta 
mesma data, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura publicou o relatório de 
ciências e revelou que, em todo o mundo, as mulheres ainda representam apenas 28% dos graduados em 
engenharia e 40% dos graduados em ciência da computação e informática (10). Muitas organizações têm 
desenvolvido, ações para promover a redução da desigualdade de gênero. Dentre as ações desenvolvidas pela 
ONU, foi proposto por líderes mundiais um conjunto de 17 objetivos, na agenda de 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, dentre eles o quinto objetivo estipula como meta o alcance da igualdade de gênero e o 
empoderamento de todas as mulheres e meninas (11). Sabe-se que ações que promovem a igualdade de 
gênero, a conscientização e o empoderamento feminino são extremamente importantes em nossa sociedade e 
em ambientes educacionais, uma vez que possibilitam um maior desenvolvimento social e econômico, na 
medida em que amplia as oportunidades de acesso a trabalhos melhores para as mulheres. 

Historicamente a atuação das mulheres na ciência trouxe benefícios de suma importância para a 
evolução do conhecimento. Contudo a participação feminina na ciência ainda tem sido invisibilizada por anos e a 
falta de divulgação e menção das mulheres fazem com que elas caiam no esquecimento e contribuam para um 
cenário de não pertencimento para as novas gerações que desconhecem modelos femininos nesta área (4, 5), o 
que afeta, consequentemente, a relação delas com a vida acadêmica e com o conhecimento, criando divisões de 
gênero no trabalho e na ciência e reforçando a ideia de que a ciência não é destinada a elas (2). Assim como na 
ciência esse cenário de não pertencimento é presente em muitas esferas da sociedade, desta forma iniciativas 
que buscam romper com a naturalização da divisão sexual do trabalho e da ciência, mostram-se como medidas 
promissoras capazes de contribuir com o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Atualmente 
a aplicação de estratégias, voltadas para as mulheres, nos ambientes educacionais tem se mostrado como uma 
ferramenta bastante eficiente para dar apoio, contribuir para a permanência feminina, elevar a autoestima 
tornando-as mais confiantes, preparadas e conscientes do seu valor.  

Motivados pelo percepção da força e do alcance das ferramentas digitais, as quais podem ser usadas 
como aliadas no desenvolvimento de diversas ações capazes de alcançar diferentes pessoas em diferentes 
contextos levando informação de qualidade, incentivando mudanças internas e sociais através do incentivo e 
valorização da presença feminina nos diferentes cenários, o Adatech: Grupo de apoio e empoderamento 
feminino idealizou a criação de um produto técnico educacional e social por meio de uma sequência de tirinhas 
que retratam as dificuldades enfrentadas pelas mulheres através de histórias vivenciadas pela personagem Ada, 
inspirada na matemática Ada Lovelace. 
 
Desenvolvimento 
 

O projeto vem sendo desenvolvido de forma contínua desde março de 2020, a partir da criação do grupo 
AdaTech: Grupo de apoio e empoderamento feminino na área tecnológica. O grupo tem como premissa 
entender as dificuldades e desafios vivenciados pelas mulheres, promover o empoderamento e valorização das 
mulheres nos diferentes cenários e desenvolver ações que contribuam para a inserção e permanência de 
mulheres em todos os ambientes assim como no IFMG-Campus Bambuí, além de dar apoio no mercado de 
trabalho para as alunas. Para tanto, o grupo tem realizados diversas ações, através do perfil no instagram 
@adatech.ifmg, com a publicação de pequenos artigos sobre mulheres na ciência, posts informativos sobre 
ciência e tecnologia, divulgação de dicas de livros, filmes, podcast e outras atividades culturais, além da criação 
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de uma série de tirinhas que retratam as dificuldades enfrentadas pelas mulheres através de histórias 
vivenciadas pela personagem Ada, inspirada na matemática Ada Lovelace. 

O grupo conta com a realização de atividades online como: reuniões periódicas, levantamentos 
bibliográficos, planejamento das diferentes atividades e criação de conteúdo. As buscas e pesquisas realizadas 
durante o desenvolvimento do projeto em questão, possibilita que as estudantes bolsistas e voluntárias se 
apropriem de conceitos teóricos sobre temas relacionados a desigualdade de gênero e a valorização das 
mulheres. O embasamento teórico sobre esses conceitos fomenta a realização de diferentes atividades 
desenvolvidas pelo grupo, que culminaram na criação de um olhar mais crítico pelas participantes em diferentes 
situações.  

A criação deste produto técnico educacional e social pelas integrantes do grupo, envolve muitos passos, 
para cada tirinha deve ser realizada a escolha do tema a ser abordado, levantamentos bibliográficos, criação do 
roteiro, rascunho da história com criação dos personagens, desenho a mão livre das tirinhas com atenção para 
as expressões dos personagens, digitalização do desenho, uso de ferramentas digitais para realizar a 
colorização e inserir as falas dos personagens. 

A tirinha é um a ferramenta extremamente importante que tem tornado possível retratar inúmeras 
histórias e experiências vivenciadas diariamente por mulheres, principalmente em áreas como a computação e 
tecnologia, que são áreas majoritariamente masculinas. Nestas tirinhas a personagem Ada, dá vida a diversas 
situações, permitindo explicitar preconceitos, violências vivenciadas no dia a dia por muitas mulheres, mas 
também situações de empatia e respeito e desta forma a chamar a atenção de todos para os problemas e 
desafios relacionados a desigualdade de gênero, contribuindo assim para a formação de uma geração mais 
consciente do seu papel na sociedade. Ao final da série de tirinhas será construída uma cartilha contendo todas 
as tirinhas bem como textos com reflexões sobre a desigualdade de gênero e temas correlatos, essa cartilha 
será publicada sob a forma de um e-book que possa ser facilmente compartilhado para que possa proporcionar 
mudanças e reflexões por onde chegar. Nas figuras 1, 2 e 3 mostradas abaixo pode ser observado o início da 
sequência de tirinhas que foram publicadas no perfil do grupo, as demais tirinhas da série serão apresentadas 
no produto final.  

 

 
Figura 1: Primeira tirinha publicada no perfil do grupo em janeiro de 2021.
Fonte: Das autoras, 2021. 
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Figura 2: Segunda tirinha publicada no perfil do grupo em janeiro de 2021. 
Fonte: Das autoras, 2021. 
 

 
Figura 3: Terceira tirinha publicada no perfil do grupo em janeiro de 2021.
Fonte: Das autoras, 2021. 
 

Acredita-se que ao representar por meio de tirinhas algumas situações, pode-se auxiliar as estudantes a 
entender melhor o contexto em que estão inseridas, bem como contribuir para o seu empoderamento. O 
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empoderamento feminino se faz cada vez mais necessário como ferramenta no combate à baixa 
representatividade das mulheres nos diferentes espaços. Nos últimos anos este termo ganhou força, 
representando a consciência coletiva, expressada por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a 
equidade de gênero. É uma consequência do movimento feminista e mesmo estando interligados são eventos 
diferentes. Empoderar-se é o ato de tomar poder sobre si (12). Por certo, a conscientização mostra-se como 
uma ferramenta essencial para mudar o cenário atual (13) e o grupo Adatech tem contribuído diretamente para 
essa conscientização através do desenvolvimento um ambiente virtual de valorização feminina capaz de 
despertar um olhar crítico das participantes do grupo através do embasamento teórico e reforçar a importância 
da mulher nos diferentes cenários. Todas as publicações aqui mencionadas podem ser visualizadas na íntegra 
no perfil do grupo @adatech.ifmg, no instagram.  

 
Conclusões 
 

Entende-se que de uma forma geral, todas as ações realizadas pelo grupo mostraram-se promissoras, 
contribuindo para uma formação mais consciente das participantes do grupo, promovendo o empoderamento 
das mulheres. A série de tirinhas como um produto técnico educacional e social tem como premissa fomentar e 
reforçar discussões sobre a desigualdade de gênero e incentivar a participação feminina em todos os ambientes, 
colaborando assim com a formação de uma geração melhor preparada e consciente do seu papel na sociedade.  
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Resumo 
Dentre os recursos educacionais disponíveis no ambiente web, os Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA) 
representam uma importante ferramenta no ensino das mais diversas disciplinas. O uso de OVA tem sido cada 
vez mais comum no ensino de Química e se tornado uma estratégia didática que traz inúmeros benefícios ao 
processo de ensino-aprendizagem. Na busca por um ensino de Química cada vez mais atrativo e pautado na 
contextualização, este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de um OVA, tendo por base uma Tabela 
Periódica interativa contendo curiosidades sobre os 118 elementos químicos existentes, de forma a contribuir 
para um ensino mais contextualizado da Tabela Periódica. O OVA desenvolvido foi publicado sob a forma de um 
e-book de livre acesso, intitulado “Tabela Periódica: curiosidades que você precisa saber sobre os elementos 
químicos”. Após o desenvolvimento e disponibilização no ambiente web, as funcionalidades do OVA foram 
avaliadas por professores de Química. Os resultados da avaliação sugerem uma boa aceitabilidade do OVA 
pelos professores, os quais apontaram o OVA como um importante e útil recurso no ensino contextualizado da 
Tabela Periódica. 
Palavras-Chave: Ensino de Química; Objeto Virtual de Aprendizagem; Tabela Periódica. 
 

Introdução 
 

Com o avanço dos meios digitais e a introdução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 
no ensino, especialmente da internet, o computador tornou-se uma ferramenta importante no processo de 
construção do conhecimento, sendo a Química uma das disciplinas beneficiadas, dados os inúmeros recursos 
educacionais digitais que podem auxiliar no ensino desta disciplina (1-3). 

A introdução das TICs na educação criou novos espaços e formas de construção do conhecimento e têm 
proporcionado transformações significativas no processo de ensino-aprendizagem, ressignificando o conceito de 
conhecimento (4). O uso de recursos educacionais digitais tem se mostrado uma ferramenta bastante eficiente, 
sendo os Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA) cada vez mais explorados no ensino (5,6), uma vez que tais 
recursos podem contribuir significativamente no processo de ensino-aprendizagem de conteúdos diversos, 
especialmente no caso da Química, em que por vezes o conhecimento é tratado de forma abstrata ou estática, o 
que acaba dificultando o processo de compreensão dos conteúdos por parte dos estudantes (7). 

Na busca por um ensino de Química cada vez mais atrativo, inovador e pautado na contextualização, 
este projeto envolveu a criação de um OVA, tendo por base uma Tabela Periódica interativa contendo 
curiosidades sobre os elementos químicos, de forma a facilitar o processo de ensino-aprendizagem da Tabela 
Periódica, bem como inovar o ensino da Tabela Periódica, conteúdo comumente abordado de forma 
descontextualizada e pouco atrativa.
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Desenvolvimento  
 

O projeto em questão envolveu a realização de uma pesquisa aplicada, uma vez que foi conduzido com 
o intuito de promover uma maior contextualização do ensino de Química, bem como incentivar o uso de OVA no 
ensino. Para tanto, foi desenvolvido um OVA tendo por base uma Tabela Periódica com curiosidades sobre os 
elementos químicos, o qual foi publicado e disponibilizado como um e-book gratuito intitulado “Tabela Periódica: 
curiosidades que você precisa saber sobre os elementos químicos”.

Na Tabela Periódica interativa do OVA, para cada um dos 118 elementos químicos existentes foram 
apresentadas três curiosidades, bem como informações fundamentais como número atômico, massa atômica, 
distribuição eletrônica, estado físico nas Condições Normais de Temperatura e Pressão – CNTP e a classe a 
que cada elemento pertence. O levantamento e seleção das curiosidades incluídas para cada elemento teve por 
base o uso da Tabela Periódica oficial da Royal Society of Chemistry.  

Após a criação do layout e das páginas relativas a cada elemento químico, foi implementada uma 
interface interativa, cujo acesso ao menu principal permite o redirecionamento às páginas contendo as 
informações de cada um dos 118 elementos químicos existentes. O acesso à página de informações de cada 
elemento ocorre de forma interativa, ao se clicar sobre o símbolo do elemento na Tabela Periódica utilizada no 
menu principal. O acesso e redirecionamento à página de cada um dos elementos químicos foi possível por meio 
da programação de links internos no arquivo. 

A fim de verificar suas funcionalidades, o OVA foi apresentado a professores de Química, que o 
avaliaram por meio de um formulário online contendo perguntas as quais possibilitaram determinar o perfil dos 
respondentes, bem como sua opinião sobre o OVA avaliado. 

O desenvolvimento do OVA possibilitou a criação de uma interface interativa, cujo acesso ao menu 
principal permite o redirecionamento às páginas contendo as curiosidades de cada um dos 118 elementos 
químicos existentes. O acesso à página de informações de cada um dos elementos ocorre de forma interativa, 
ao se clicar sobre o símbolo do elemento na Tabela Periódica utilizada como menu. O OVA foi publicado no 
formato de e-book (figura 1) e registrado no Portal EduCapes, onde pode ser acessado e baixado gratuitamente, 
através do link: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/600902.  
 

 
Figura 1.  Capa do e-book “Tabela Periódica: curiosidades que você precisa saber sobre os elementos químicos”. 

 
Conforme pode ser observado nas figuras 2 e 3, para cada elemento, além de três curiosidades são 

apresentadas informações importantes como número atômico, massa atômica, distribuição eletrônica, estado 
físico nas Condições Normais de Temperatura e Pressão – CNTP, bem como a classe a que pertence. 
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Figura 2. Exemplo da representação e informações dos elementos no OVA. 
 

 
Figura 3. Exemplo do layout utilizado nas páginas dedicadas aos elementos químicos. 

Dentre as inúmeras vantagens do OVA implementado, cita-se o fato de ser um material totalmente 
interativo, que possibilita o ensino da Tabela Periódica de forma interativa e contextualizada, trazendo 
informações importantes sobre a ocorrência e aplicações dos elementos químicos no cotidiano, aproximando 
assim os conteúdos de Química ao dia a dia dos estudantes, tornando o estudo da Química mais atrativo e 
prazeroso. 

A fim de validar suas funcionalidades, o OVA foi avaliado por 53 professores de Química, de 17 estados 
diferentes do Brasil e com faixa etária entre 18 e acima dos 50 anos de idade. Os professores respondentes 
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lecionam em níveis de ensino que vão desde o Ensino Fundamental à Pós-Graduação, com prevalência 
daqueles que atuam no Ensino Médio (92,4%). Dos 53 professores que responderam ao questionário, 33 
(62,3%) deles atuam na rede pública, sendo que 41,5% lecionam na rede estadual de ensino.  

Quando solicitados sobre sua opinião acerca do OVA, todos os professores afirmaram ter gostado do 
material. Sendo que a maioria (69,8%) deles disseram ter acessado o OVA pelo celular. A larga faixa de tempo 
de docência observada indica que o OVA teve uma boa aceitação tanto de professores em início de carreira 
docente, quanto de professores com larga experiência docente. 

Quanto à opinião sobre as potencialidades, todos os professores afirmaram que o OVA poderá ser uma 
ferramenta útil no ensino da Tabela Periódica, tornando as aulas mais atrativas para os alunos. Além disso, 
98,1% dos professores afirmaram que recomendariam o uso do OVA para alunos e outros professores, e 51 
(96,2%) deles afirmaram que pretendem utilizar o OVA em sua prática pedagógica. 

Os professores avaliaram o OVA quanto aos seguintes critérios: organização, conteúdo, design e 
estética, funcionalidade e facilidade de uso. Conforme pode ser observado no gráfico da figura 4, em todos os 
critérios avaliados o OVA teve uma boa avaliação pelos professores.  

 
Figura 4. Avaliação do OVA quanto a diferentes critérios. 
 

O processo de avaliação revelou uma boa aceitabilidade do OVA por parte dos professores, os quais 
demonstraram-se satisfeitos com o material elaborado. Considerando-se a participação de professores atuantes 
em todos os níveis da educação básica e superior, acredita-se que o uso do OVA elaborado não fique restrito ao 
Ensino Médio.  

Por fim, o OVA desenvolvido demonstrou-se funcional e de fácil uso, podendo ser utilizado para um 
ensino mais contextualizado, inovador e atrativo da Tabela Periódica, um dos conteúdos mais importantes da 
Química, mas que por vezes é ainda trabalhado de forma totalmente descontextualizada e tradicional. 

 
Conclusões 

 
A realização deste projeto de pesquisa possibilitou o desenvolvimento de um OVA, que, dadas as suas 

funcionalidades e a boa aceitabilidade por professores de Química, tem potencial de vir a se tornar uma 
ferramenta importante e útil no ensino da Tabela Periódica.

Dada a importância de um ensino de Química cada vez mais pautado na contextualização, bem como a 
boa aceitação do OVA por professores de Química, destaca-se a relevância do OVA desenvolvido, quanto ao 
seu potencial uso como material didático no estudo da Tabela Periódica, por estudantes do Ensino Médio e do 
Ensino Superior.

Destaca-se ainda o potencial inovador do OVA, cujo uso além de tornar o estudo da Química mais 
atrativo e contextualizado, poderá contribuir no desenvolvimento de conteúdos químicos diversos, incluindo, 
estrutura atômica, propriedades periódicas, ligações químicas e obviamente o estudo da Tabela Periódica. 
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Resumo 
O Projeto “Caminhadas Poéticas - educação para o lazer em busca de saúde, cultura e qualidade de vida” é um 
projeto de extensão do IFMG Campus Bambuí que visa possibilitar o conhecimento sobre a vida e as poesias de 
poetas consagrados, fomentar a produção de poesias por meio da caminhada, ampliar as possibilidades de lazer 
por meio de ações voltadas para a educação para e pelo lazer e, ao mesmo tempo, contribuir para a ampliação 
do bem estar e da saúde a partir da promoção da caminhada como atividade física. Diante do contexto da 
pandemia do COVID-19, o projeto “Caminhadas Poéticas” foi reformulado para ser realizado de forma remota. 
Nesse sentido buscou-se, promover lives e encontros semanais para estudos e discussão de temas 
relacionados ao lazer, caminhada, cultura e poesia. Também foi criado um perfil na rede social Instagram para 
interação com o público, e divulgação das lives e de poesias. O projeto propõe-se a reunir pessoas para 
conversar sobre as obras literárias – em especial, a poesia e seus autores, e sobre o lazer e a caminhada - 
enquanto atividades promotoras de saúde, cultura e bem-estar. A partir das ações desenvolvidas, foi possível 
produzir um e-book com as poesias autorais dos participantes. Espera-se que o e-book seja uma ferramenta de 
transformação social ao inspirar e sensibilizar as pessoas sobre as possibilidades do lazer, da cultura, da 
caminhada e das poesias! 
 

Palavras-Chave: Caminhada; Cultura; Instituto Federal; Lazer; Poesia.
 
Introdução 
 

O projeto Caminhadas Poéticas teve seu primeiro encontro em agosto de 2018, quando, imbuídos pelo 
propósito de estimular a prática da caminhada enquanto um exercício físico e da necessidade de contribuir para 
o estímulo da leitura e da produção de textos, os professores do núcleo de Educação Física do Campus Bambuí 
decidiram implementar um projeto que aliasse esses interesses. Assim, utilizando a estrutura privilegiada do 
campus, emoldurada com a beleza da natureza, iniciou-se as caminhadas poéticas. A proposta era reunir 
pessoas para caminhar e conversar sobre as obras literárias – em especial, a poesia -, e seus autores. Os 
primeiros encontros foram realizados com caminhadas ao redor da lagoa, com paradas nos quiosques para 
leitura ou declamação de poesia. Aos poucos, alguns textos de autoria dos próprios participantes foram 
produzidos e compartilhados nos encontros e pelas redes sociais, onde o projeto também acontece. E ali, 
contemplando a natureza que emoldura nosso campus, fomos mantendo diálogos com Carlos Drummond de 
Andrade, Cecília Meireles, Adélia Prado, Mário Quintana, Fernando Pessoa, Manoel de Barros, Manuel 
Bandeira, Cora Coralina, Clarice Lispector, dentre outros grandes poetas e poetisas da nossa literatura. 

Em 2020, o Projeto foi submetido ao processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão do 
Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (PIBEX e PIBEX Jr.) do IFMG – Campus Bambuí – 
Edital 09/2020 e contemplado com duas bolsas PIBEX-Jr. 
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Diante do contexto da pandemia do COVID-19, mais do que nunca foi necessário nos atentarmos para 
os aspectos que pudessem promover nossa qualidade de vida, e, é claro, destacamos o lazer e sua capacidade 
de produção cultural (GOMES, 2014; RIBEIRO, 2020). E é nessa perspectiva, de ampliar as possibilidades de 
lazer – mesmo em tempo de isolamento social – e de promoção de atividades físicas e culturais, que o 
Caminhadas Poéticas retomou seus passos e foi reestruturado, para ser realizado de forma remota, durante o 
período de março a novembro de 2021.   

O Projeto “Caminhadas Poéticas - educação para o lazer em busca de saúde, cultura e qualidade de 
vida ”é um projeto de extensão do IFMG Campus Bambuí que visa possibilitar, à comunidade, conhecer a vida e 
as poesias de poetas consagrados, bem como fomentar a produção de poesias originais e aliar a ampliação 
cultural com a prática do exercício físico, especialmente da caminhada, e também de debates de temas 
filosóficos, históricos e relacionados à saúde e a qualidade de vida, possibilitando a ampliação de conhecimentos 
sobre o corpo, aos princípios que norteiam a prática segura e orientada das atividades físicas, bem como a 
importância da diversificação dos interesses culturais do lazer para a emancipação dos sujeitos, dos seus corpos 
e da cidadania, entendendo o lazer com um direito social e as diversas formas de ocupação do tempo como uma 
estratégia política de ampliação de valores e de sentidos.  

Especificamente, o projeto busca ampliar as possibilidades de lazer por meio de ações voltadas para a 
educação para e pelo lazer e, ao mesmo tempo, contribuir para a ampliação do bem-estar e da saúde a partir da 
promoção da caminhada como atividade física, além de ampliar a produção de cultura e aproximar a 
comunidade interna e externa ao Campus. 

Diante do contexto da pandemia do COVID-19, o projeto “Caminhadas Poéticas” promoveu lives e 
encontros semanais para estudos e discussão de temas relacionados ao lazer, caminhada, exercício físico, 
cultura, educação, saúde e literatura. Também foi criado um grupo no aplicativo WhatsApp e um perfil na rede 
social Instagram para interação com o público, e divulgação das lives e das poesias de autores como Carlos 
Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Adélia Prado, Mário Quintana, Fernando Pessoa, Manoel de Barros, 
Manuel Bandeira, Cora Coralina, Clarice Lispector, dentre outros grandes poetas e poetisas da nossa literatura, 
e de autoria dos participantes do grupo. Como resultado das ações do projeto, foi possível produzir um e-book 
com poesias inéditas dos participantes do projeto. 
 
Desenvolvimento – caminhando 
 

De forma remota buscou-se promover ações que ampliassem o contato das pessoas com temáticas que 
envolvessem a poesia, a cultura, o lazer, a caminhada, entre outros. Tais ações incluíram a organização e 
execução de lives quinzenais, encontros semanais para estudos e discussão de textos que envolvessem estas 
temáticas, bem como a utilização da rede social Instagram (o arroba utilizado para o acesso a essa plataforma é 
@caminhadas_poeticas) para interação com o público, divulgação das lives, de orientações sobre a caminhada 
e, ainda, divulgação das poesias produzidas pelos participantes do projeto e de poetas nacionais e da literatura 
mundial. 

Atualmente, o projeto possui 129 seguidores no Instagram e a interação com o público é feita por meio 
de postagens semanais de dicas sobre caminhadas (em forma de poesia ou não) e com poesias autorais e de 
autores já conhecidos na literatura. As lives são realizadas através do canal do YouTube do IFMG - Campus 
Bambuí e as reuniões semanais são realizadas pela plataforma do Google Meet.  

Percebe-se que todas as ações estão promovendo o contato com a temática proposta, objetivando não 
apenas o conhecimento, mas também a saúde física e metal, a integração, socialização, sensibilidade e a 
empatia neste contexto pandêmico tão difícil. Observa-se que as plataformas digitais e redes sociais como fonte 
de propagação das atividades propostas tem proporcionado um grande alcance e engajamento do público-alvo 
nas atividades realizadas. 

Como resultado das ações do projeto, foi possível produzir um e-book com poesias autorais dos 
participantes. No total, foram reunidas 249 poesias inéditas sobre vários temas do cotidiano e do contexto atual. 
O e-book ainda está em processo de formatação e, em breve, pretende-se publicá-lo. Uma prévia da arte da 
capa está ilustrada na Figura 1. 
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Figura 1. Prévia da arte da Capa do e-book. 
Fonte: Os autores (2021). 
 

Espera-se que o e-book seja utilizado para inspirar e sensibilizar as pessoas sobre as possibilidades do 
lazer e para promover cultura, saúde, bem-estar e...poesias! Como nos disse Carlos Drummond de Andrade: 
“Não importa onde você parou… em que momento da vida você cansou… o que importa é que sempre é 
possível e necessário recomeçar." 

Depois de toda essa “caminhada” apresento-lhes uma das poesias autorais do e-book: 
 
Caminhadas poéticas 
O caminhar que é para o ser humano sinônimo de evolução
É para o poeta inspiração e metáfora 
De dinâmica e movimento, ideia e ação.
Transpiração no caminhar, mobilização de sentidos 
Esperança de transformação e de uma nova geração
Que amplie os horizontes no ritmo cadenciado do caminhar 
E aprenda a construir suas vidas
Embalados na poesia que torna toda experiência mais profunda, mais leve e mais lúdica.
Caminhamos para nos mantermos vivos e não devemos parar,
pois caminhando o corpo carrega músculos, ossos e articulações, 
mas também sonhos, desejos e um turbilhão de emoções.
Se você se arriscar a vir nessa jornada de passos e mais passos 
De histórias, poesia e paixão vamos construir um projeto
Contemplando a natureza e desenvolvendo laços de amizade, de trocas, rimas 
e versos,
vidas que vem e que vão,  
transitando por múltiplos caminhos,
buscando afeto e magia, variados sentimentos que não cabe no peito,
mas que levamos na memória, na alma e no coração.
(Rodrigo Moura) 
 
Conclusões 
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O Projeto “Caminhadas Poéticas - educação para o lazer em busca de saúde, cultura e qualidade de 

vida” investe na proposta de reunir pessoas para promover educação, conversar, analisar e colocar em 
circulação as obras literárias – em especial, a poesia e seus autores -, desenvolver e ampliar o conhecimento 
sobre o lazer e as práticas corporais, enquanto atividades promotoras de saúde, cultura e bem-estar. 

Além disso, a partir das ações desenvolvidas, foi possível produzir um e-book com poesias autorais dos 
participantes, podscasts com a declamação de poemas, informações relevantes sobre a saúde e a qualidade de 
vida e também com a transmissão das lives promovidas pelo grupo Caminhadas Poéticas. Espera-se que o e-
book seja uma ferramenta de transformação social ao inspirar e sensibilizar as pessoas sobre as possibilidades 
do lazer, da cultura, da caminhada e das poesias! 
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Resumo 
O avanço da internet está transformando a forma de se fazer negócios. O investimento e os custos associados 

ao empreendimento virtual, tornaram-se extremamente acessíveis. O alcance de mercado do negócio eletrônico 
é incomparavelmente superior ao da empresa tradicional, proporcionando operações no contexto nacional e 
internacional. O e-Business está em sintonia com as tendências – a internet cada vez mais rápida e o número 
crescente de consumidores que adotaram esta nova forma de consumir. O negócio eletrônico proporciona 
agilidade, praticidade, segurança, melhores preços e comodidade para o consumidor. Fruto do maior acesso à 
internet e disseminação dos dispositivos móveis inteligentes, as compras online praticamente quadruplicaram 
nos últimos dez anos. Uma variedade enorme de produtos físicos e digitais são vendidos em uma explosiva 
expansão de negócios virtuais. O e-Business oferece uma estratégia para a recuperação dos negócios, pós-
COVID-19, revelando para as empresas empreendimentos de baixo custo, alta viabilidade e impacto. O objetivo 
do presente trabalho é apresentar como a estratégia de negócio digital pode ser implantada, visando a 
recuperação das empresas pós-COVID-19. 

 

Palavras-Chave: COVID-19; e-Business; estratégia; marketing digital. 
 
Introdução 

 
As vendas online são consideradas a esperança para a recuperação do mundo da crise do Coronavírus. 

A imposição do isolamento social implicou no fechamento de empresas em setores considerados não 
essenciais, cujas vendas caíram vertiginosamente. A Figura 1 mostra a queda das vendas no comércio varejista 
do Brasil, em abril de 2020 (1). 
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Figura 1. Variação das vendas no comércio varejista do Brasil
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio†

 

Pode-se observar uma queda de 17,09% nas vendas do comércio brasileiro em abril/2020, o pior 
resultado em 20 anos. Este fenômeno foi observado em todo o mundo, como ilustra a Figura 2, relacionada ao 
varejo da Inglaterra. Neste caso, em abril/2020, houve uma queda de 18,1% nas vendas varejistas do mercado 
inglês (2). 

 

Figura 2. Variação das vendas no comércio varejista da Inglaterra 
Fonte: BBC News‡

 

Ao mesmo tempo, as vendas online já mostravam sinais de vitalidade bem antes do surgimento da 
pandemia, tendo conquistado a preferência de um expressivo segmento da população e encontrando-se em 
franca expansão. A Figura 3 mostra a reação das vendas online ao declínio das vendas varejistas na Inglaterra. 
Como se observa na Figura 3, a participação das vendas online, no total das vendas varejistas totais na 
Inglaterra, saltou de cerca de 20% para 30% em abril de 2020 (2). 

  

Figura 3. Vendas online, como porcentagem das vendas varejistas totais da Inglaterra 
Fonte: BBC News§

 

 
† Disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=38392 Acesso em: 04/01/2021.
‡ Disponível em https://www.bbc.com/news/business-52766856  Acesso em: 04/01/2021. 
§ Disponível em https://www.bbc.com/news/business-52766856 Acesso em: 04/01/2021.



Cadernos técnicos da XVIII Feira de Inovação e Produção Acadêmica 45 

A última década foi marcada pelo disseminado acesso à internet e proliferação dos dispositivos móveis 
inteligentes, em especial smartphones e tablets. Impulsionado pelo avanço tecnológico, o comércio eletrônico 
evoluiu de um simples conceito para um ecossistema de compras que envolve vários dispositivos e modelos de 
loja. As vendas online já representam mais de 15% das vendas do varejo total mundial e crescem a uma 
velocidade muito maior do que o varejo tradicional, o que mostra a importância deste canal de vendas, cujo 
crescimento acelerará ainda mais no futuro (3). As vendas online estão em sintonia com as novas tendências – a 
internet cada vez mais rápida e o número cada vez maior de consumidores que adotaram esta nova forma de 
consumir. O comércio eletrônico proporciona agilidade, praticidade, segurança, melhores preços e condições 
para o consumidor, com participação cada vez maior nas vendas varejistas. Portanto, o objetivo do presente 
trabalho é apresentar como a estratégia de negócio digital pode ser implantada, visando a recuperação das 
empresas pós-COVID-19. 

 
Desenvolvimento 

 
Os negócios virtuais constituem uma saída para a recuperação dos negócios, pós-COVID-19. O modelo 

para a implantação da estratégia de e-Business está representado pela Figura 4 e será a seguir desenvolvido. 
 
  

 
Figura 4. Modelo para a implantação da estratégia de e-Business 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 
A seguir serão apresentadas as três etapas para a implantação da estratégia de e-Business, conforme 

apresentadas na Figura 4. 
 

1. Definições estratégicas 
 

A primeira ação para a implantação do e-Business deve ser: definir as estratégias fundamentais do 
negócio digital, pois estas estratégias irão guiar o empreendimento no ambiente competitivo. As decisões sobre 
as estratégias da empresa ficam mais fáceis de serem definidas quando se tem clareza sobre duas questões 
fundamentais: 

 
Onde a empresa está? 
Onde deseja chegar? 
 

Sabendo onde a empresa está, e onde deseja chegar, o objetivo do e-Business terá mais chance de ser 
alcançado. A empresa poderá conhecer melhor o seu público-alvo, assim como implementar estratégias mais 
efetivas nas Redes Sociais e no Marketplace. Poderá também definir o Modelo do Negócio, trabalhar a 

Definições 
estratégicas 

•Missão ou Propósito do Negócio
•Caracterização do Público-Alvo
•Modelo do Negócio
•Identidade, Personalidade, Posicionamento e Imagem da Marca

Marketing Digital 
na Mídia Social

•E-mail Marketing
•Marketing Digital na Rede Social

Modelos de 
Negócio

•Marketplace,
•Loja online
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Identidade e a Personalidade da sua Marca, almejando uma Imagem e o Posicionamento diferenciado no 
mercado. 

Portanto, como fundamento para a implantação do e-Business, devem ser estabelecidos os principais 
elementos da estratégia do negócio digital: 

 
 A Missão ou Propósito do Negócio (4). 
 Caracterização do Público-Alvo (5). 
 O Modelo do Negócio (6, 7). 
 A Identidade, Personalidade, Posicionamento e Imagem da Marca (8,  9, 10, 11, 12, 13, 14).

 
 

2. Marketing Digital na Mídia Social 
 

O Marketing digital é amplamente estudado na literatura do Marketing, além de estar presente em 
manuais, e-books, vídeos e sites da internet (5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). Marketing digital são 
ações de comunicação que as empresas e pessoas podem utilizar por meio da internet, da telefonia celular e de 
outros meios digitais. Em outras palavras, o Marketing digital irá promover os produtos e a marca usando a 
internet e outros meios digitais. 

A mídia social pode ser entendida como o ambiente online onde podemos compartilhar informações, 
como por exemplo o e-mail, um blog, ou qualquer sistema para Internet que permita a criação e troca de 
conteúdo entre os usuários (24). Enquanto as Redes Sociais são um tipo especial de Mídia Social, constituindo 
um espaço online onde pessoas interagem, expõem suas ideias e partilham de interesses em comum (21). 

A estratégia de e-Business deve especificar como o Marketing Digital será aplicado às principais mídias 
sociais existentes. O objetivo é criar uma audiência e manter com ela um relacionamento permanente. Os 
Canais de Audiência da Mídia Social (como E-mail, Facebook, Instagram e outros), permitem encontrar, atender 
e interagir com os potenciais clientes. O bom desempenho na captação e manutenção de clientes poderá levá-
los a interessar pelo Canal de Vendas/Pagamento/Entrega, o qual pode estar em uma plataforma do 
Marketplace, como a Amazon ou o Mercado Livre, ou na estrutura de vendas e logística da Loja Virtual, ou em 
ambas, como mostrado na Figura 5. 
 

 
 

Figura 5. Marketing Digital na Mídia Social 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 
A Figura 5 explicita as duas etapas principais na atuação do e-Business:

 
Etapa 1: Aplicar o Marketing Digital nos Canais de Audiência existentes na Mídia Social.  
Etapa 2: Atender os clientes, conquistados e fidelizados, em suas necessidades por meio dos Canais de 
Vendas-Pagamento-Entrega. 

 
O Modelo de Negócio determinará como o e-Business irá atuar com os Canais de Audiência e com os 

Canais de Vendas-Pagamento-Entrega, como será apresentado a seguir.
 
 

3. Modelo de Negócio 
 

A definição de Modelo de Negócio para o e-Business proporcionará clareza para a atuação e foco no 
diferencial competitivo. O Modelo de Negócio para o e-Business, deverá especificar, os Canais de Audiência (E-
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mail, Facebook, YouTube, Instagram e outros) e os Canais de Vendas-Pagamento-Entrega, que podem ser: Loja 
online e/ou Marketplace (Amazon, Mercado Livre, Americanas.com, Submarino, AliExpress, AliBaba, ou outros 
Mercados Eletrônicos Especializados). 

Os Canais de Audiência têm a função de encontrar, atender e interagir com os potenciais clientes, ou 
seja, são Canais de Marketing que visam a conquista e a retenção de clientes. Os Canais de Vendas-
Pagamento-Entrega, se incumbirão de realizar e concluir as vendas, proporcionar a Logística de Entrega e a 
Solução de Pagamento. 

O Quadro 1, exibe os Canais de Audiência assim como as soluções próprias e soluções existentes para 
o Canal de Vendas-Pagamento-Entrega. 
 

 
Canais de Audiência 

Canais de Vendas-Pagamento-Entrega 
Solução própria Soluções existentes no mercado 

 
1. E-mail 
2. Chat online 
3. WhatsApp 
4. Redes sociais 

 YouTube 
 Facebook 
 WhatsApp 
 Instagram 
 Messenger 
 Twitter 
 LinkedIn 
 Pinterest 

Loja online 
 

Marketplace 
 
Empresas para Consumidores (B2C) 
Amazon 
Americanas.com 
Mercado Livre Submarino 
AliExpress 
eBay 
Mercado Libre 
Rakuten (Japão, Alemanha, França, 
Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, 
Taiwan) 
 
Empresas para Empresas (B2B) 
AliBaba 
Mercados Eletrônicos Especializados 
 
Consumidores para Consumidores (C2C) 
OLX 
Bom Negócio 
Enjoei 

Quadro 1. Elementos do Modelo de Negócios  
Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 
Pode-se utilizar as soluções existentes no mercado para o Canal de Vendas-Pagamento-Entrega, como 

sendo os únicos canais a serem usados no modelo de negócio ou como complementos à Loja virtual. As 
decisões sobre quais Soluções e Canais utilizar, moldarão o e-Business e determinarão a sua forma de atuar. 

Conclusões 
 

A pandemia de Coronavírus levou a um aumento na utilização do comércio eletrônico, influenciando o 
comportamento do consumidor online em todo o mundo. O isolamento social em 2020 e 2021, intensificou o uso 
dos canais digitais como alternativa para as compras. Em junho de 2020, o tráfego global de varejo eletrônico 
atingiu um recorde de 22 bilhões de visitas dirigidas para alimentos, roupas e também para produtos 
tecnológicos**(25). A pandemia de Coronavírus provocou mudanças profundas na forma de vida das sociedades, 
muitas das quais permanecerão após a superação da crise. A utilização do E-commerce como canal de 
compras, que já constituía uma tendência global, deverá ser impulsionada durante e após a pandemia. 
Sobretudo, os smartphones se tornaram o dispositivo mais usado para compras online. As compras via 
dispositivos móveis, também conhecidas como m-commerce, já predominam em vários países, em especial na 
Ásia onde contabilizam por até 65% das transações online, como é o caso na Coreia do Sul††(25). Em 2019, 
mais de 60 por cento de todas as visitas a sites de varejo em todo o mundo foram realizadas por meio dos 
smartphones (25). Muitas empresas se defrontam com o dilema “Mudar ou Morrer” e a estratégia de e-Business 
aponta uma saída para a recuperação dos negócios, pós-COVID-19. 

 
** Disponível em: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/. Acesso em: 26/09/2021. 
†† Disponível em: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/. Acesso em: 26/09/2021. 
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Resumo

Perante a urgência em desenvolver ações que visem à preservação do Meio Ambiente, surgiu o projeto 
EcoPapel. Ciente da acelerada destruição dos recursos naturais do planeta e ao observar o desperdício de papel 
potencialmente reciclável no IFMG Campus Bambuí e comunidade do entorno, o EcoPapel tem como princípio 
os 5Rs: Repensar, Recusar, Reduzir, Reciclar e Reutilizar.  Assim, o projeto iniciado no ano de 2018,  parte da 
premissa de que cada tonelada de papel reciclado economiza até 20 árvores e desenvolve ações que buscam 
reaproveitar o papel que seria descartado, tais como o recolhimento de papel usado nos setores do Campus 
para reciclagem e reutilização bem como conscientizar a sociedade da importância da reciclagem para a 
sustentabilidade. Neste momento de pandemia, o projeto foi remodelado de modo a não ter suas ações 
interrompidas; novas ações foram desenvolvidas como lives sobre educação ambiental, oficinas de produção de 
papel reciclado, aulas para crianças sobre a importância da preservação do meio ambiente e confecção de  
artesanato utilizando papelão e papéis que seriam descartados, publicações em redes sociais e a criação de 
cartilhas educativas. 

 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Reciclagem; Sustentabilidade. 
 
Introdução 
 

 É sabido que reciclando o papel podemos diminuir o volume de lixo ocasionado pelo desperdício e 
ainda poupar árvores, pois a celulose é a matéria-prima para a fabricação do papel. Para cada tonelada de papel 
reciclado são poupadas aproximadamente 20 árvores. 

A reciclagem é, indiscutivelmente, uma das melhores soluções para o problema que representa a maior 
parte dos nossos resíduos domésticos. Por isso, deve ser acompanhada de outras medidas como a 
REUTILIZAÇÃO numa perspectiva crítica face ao modelo de consumo. Tem papel fundamental na preservação 
do meio ambiente, diminuindo a extração de recursos naturais, podendo ainda reduzir o acúmulo de resíduos 
nas áreas urbanas (1). 

Os benefícios dessa ação - a reciclagem- são possíveis pois a mesma é o resultado de uma série de 
atividades pelas quais materiais que se tornariam lixo, ou estão no lixo, são desviados, coletados, separados e 
processados para serem usados como matéria prima na manufatura de novos produtos (2).

De acordo com Ferreira (3), a reciclagem de papéis, vidros, plásticos e metais - que representam em 
torno de 40% do lixo doméstico - reduz a utilização dos aterros sanitários, prolongando sua vida útil. Além disso, 
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essa ação implica uma redução significativa dos níveis de poluição ambiental. Em curto prazo, permite a 
aplicação de recursos obtidos com a venda dos materiais em benefícios sociais e melhorias de infraestrutura na 
comunidade. 

O papel, segundo Correa (4), é um dos produtos mais utilizados nas tarefas do cotidiano. Quando não 
está sendo utilizado, pode passar por um processo de reciclagem que garante seu reaproveitamento na 
produção de papel reciclado. O papel reciclado tem praticamente todas as características do papel comum, além 
de ser de extrema importância para o meio ambiente. 

Dessa forma, quando criamos o papel ou compramos papel reciclado estamos contribuindo com o meio 
ambiente, pois árvores deixaram de ser cortadas. Ainda, a reciclagem de papel gera renda para milhares de 
pessoas no Brasil, que atuam, principalmente, em cooperativas de catadores e recicladores de papel, além de 
provocar conscientização acerca da sustentabilidade. 

Sabendo que 25% do resíduos sólidos produzidos diariamente são papéis e papelão, conforme relata 
Cajaiba e Silva (5) e partindo da observação diária da quantidade de papéis encontrada nas salas de aula, nas 
salas de impressões e xerox do Campus Bambuí, a possibilidade de reciclar e utilizar o papel desperdiçado 
nesses ambientes é de grande importância, visto que estes mecanismos são saídas ecologicamente corretas 
para a preservação ambiental. E ainda, o presente projeto pode ser visto em toda comunidade interna e externa 
como tema  fundamental para que a sociedade consiga formar  uma perspectiva crítica ao modelo de consumo 
atual. 
 
Desenvolvimento  

 
É sabido que reciclando o papel podemos diminuir o volume de lixo ocasionado pelo desperdício e ainda 

poupar árvores, pois a celulose é a matéria-prima para a fabricação do papel. Para cada tonelada de papel 
reciclado são poupadas aproximadamente 20 árvores. 

Oliveira (6), ressalta que o uso inadequado do papel acarreta diversos problemas ecológicos 
comprometendo a água, o solo e o ar, isso se dá em decorrência da excessiva quantidade de papéis utilizados 
diariamente. Pode-se aliar proteção do meio ambiente a resultados econômicos, sociais, ecológicos e de 
economia de recursos naturais, através de uma destinação adequada do lixo. 

O lixo deve ser encarado como uma solução bastante viável para a sobrevivência humana como começo 
de um novo ciclo, onde é possível a transformação do que era velho em novo. 

Diante deste contexto, o projeto EcoPapel, além de várias ações como palestras, minicursos, oficinas, 
intervenções, teste com variadas receitas na produção do papel reciclado, sensibilização das comunidades 
acadêmica e externa sobre a importância da reciclagem para a sustentabilidade, viu a necessidade da criação 
de uma cartilha informativa para crianças  que abordasse a  importância com o meio ambiente  para assim 
reconhecer nossas responsabilidades. 

Assim, a montagem da cartilha ocorreu da seguinte maneira: primeiro, realizou-se uma apresentação do 
projeto EcoPapel, quando foi criado o projeto, o que motivou a criação do mesmo e como se adaptou no 
contexto em que nos encontramos mundialmente. Como a cartilha foi desenvolvida para crianças, recebeu o 
nome de “Arte para Criança: Aprendendo a Reciclar de um Jeito Diferente”, conforme  pode ser visto em sua 
capa na Figura 1. 
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Foto 1. Capa da cartilha 
Fonte: Os autores (2020) 
 

Ainda, foram criados personagens para motivar e ajudar o público-alvo no entendimento da cartilha, 
trazendo uma animação e tornando o aprendizado mais prazeroso. Os personagens criados são: A - Sulfite; B - 
Cartolina; C - Crepom; D - Revista; E – Árvore, conforme podem ser vistos na Figura 2. 
 
 

 
 
Figura 2. Personagens criados para a cartilha 
Fonte: Os autores (2020) 

 
Apresentou-se ainda, na cartilha, a importância da reciclagem, os materiais necessários para a produção 

do papel e por fim, como é realizado todo o processo de reciclagem. 
 

Conclusões 
 

A partir da cartilha desenvolvida, constata-se a importância de uma educação ambiental para que a 
sociedade possa adquirir novos hábitos que irão ajudar na preservação dos recursos naturais. 
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Com o entendimento da magnitude que a reutilização de papel pode trazer para o meio em que vivemos, 
é possível criar um senso empreendedor capaz de gerar renda para variadas comunidades, de uma forma 
ecologicamente correta, sem desperdícios, estimulando a criatividade, pois com o reutilização do papel podem 
ser elaborados inúmeros produtos. 

A cartilha foi distribuída no formato digital para professores do ensino fundamental para que pudessem 
replicar aos seus alunos, também foi disponibilizada em variadas redes sociais para acesso de todos, esperando 
que ela contribua no aprendizado a respeito da preservação do meio ambiente, da sustentabilidade. 
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Resumo 
O descarte inadequado do óleo de cozinha pode causar sérios danos ao meio ambiente e às estações de 
tratamento de esgoto. Sua reciclagem é uma forma de minimizar os danos causados por esse tipo de descarte, 
sendo a produção de sabões e diversos outros materiais de limpeza uma das formas mais utilizadas para o 
reaproveitamento do óleo de cozinha usado, descartado pela sociedade de forma incorreta. Visando o 
reaproveitamento desse óleo para a preservação do meio ambiente, o intuito deste projeto é a conscientização 
dos impactos ambientais desse resíduo causado ao meio ambiente, além do incentivo à produção de sabões 
que trazem diversos benefícios. O público atingido pelo projeto foi orientado a produzir sabões para o uso 
doméstico aspirando a redução de custos com materiais de limpeza, e ainda, como fonte de renda e forma de 
assepsia das mãos, diminuindo assim a disseminação de doenças viróticas, como a covid-19, comumente 
encontradas em associação com a má higienização das mãos. O êxito nesta empreitada realizou-se a partir de 
palestras/lives, oficinas, minicursos, folhetos informativos, cartilhas, publicações constantes em mídias sociais, 
além de ações que fomentem a educação ambiental, uma vez que, com a pandemia da covid-19, foi-se 
necessário a adoção do Ensino Não Presencial (ENP), o que alterou as metas, ações e formas de realizá-las.
 

Palavras-Chave: Cidadania; Conscientização; Óleo de Cozinha; Reaproveitamento. 
 

Introdução 
 

O problema dos resíduos das atividades humanas de origem doméstica ou industrial é um problema 
extremamente sério e, apesar de ser considerado um entrave antigo, este mudou bruscamente de escala devido 
à intensificação das atividades do homem moderno (BELTRAME, et al. 2016)1. 

Assim, o óleo de cozinha também se insere na categoria dos resíduos que provocam grande impacto no 
meio ambiente e a maioria das cidades brasileiras ainda não possuem uma forma adequada para o descarte 
deste material, o que representa uma pequena parte do grande problema relacionado à geração de lixo no 
mundo. Tratar do lixo é caro e quando não tratado há um forte impacto ambiental. Estudos mostram que 
diferentes tipos de óleos, quando lançados diretamente na rede coletora de esgoto, chegam a encarecer o 
tratamento de efluentes em até 45%, podendo ainda entupir encanamentos, interferir na passagem de luz na 
água, retardar o crescimento vegetal, interferir no fluxo de água (CALANCA; DE FÁTIMA GROSSI, 2019)2.

De acordo com o Art. 2º da Lei da Educação Ambiental – Lei 9795/99, a educação ambiental é um 
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal (BRASIL, 1999)3 e dessa 
forma, o êxito deste projeto partiu da iniciativa da incorporação das Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação – (TDICs), palestras on-line (lives), distribuição de folhetos eletrônicos  informativos e todo tipo de 
divulgação, além do comprometimento de todos em colaborar com o projeto.
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Visando minimizar esses impactos causados pelos resíduos do óleo de cozinha e aumentar o 
conhecimento sobre os danos causados pela destinação incorreta, o presente trabalho teve como foco a 
educação, procurando de forma sistemática apresentar alternativas capazes de minimizar o impacto ambiental 
do resíduo do óleo utilizado pelo restaurante do IFMG – Campus Bambuí, pelas lanchonetes situadas dentro 
do Campus e pelo óleo utilizado pelos servidores e moradores de Bambuí e comunidades que a essas 
intervenções tiverem acesso.  

Ainda, este projeto se fez necessário uma vez que teve a finalidade de promover a consciência 
ambiental em todos os setores da comunidade acadêmica, desde os seus idealizadores, até aqueles que, de 
alguma maneira puderam contribuir, doando o óleo de cozinha usado, para que este recebesse o destino 
ecologicamente correto.  

Assim sendo, este projeto cuja premissa, foi uma educação ambiental consciente  por meio da 
arrecadação de óleo usado, dando a destinação correta e  transformando-o em sabão e seus derivados, tendo 
em vista tais objetivos, o mesmo mostrou-se uma alternativa sustentável para o descarte de óleo usado, 
reduzindo o impacto ambiental que este pode trazer para o município de Bambuí e regiões vizinhas, além de ser 
uma ferramenta educacional capaz de melhorar a maneira como os envolvidos se relacionam com o ambiente à 
sua volta, garantindo uma maior segurança ambiental aos locais impactados e suas proximidades. 

É de suma importância ressaltarmos que as ações, desenvolvidas no projeto EcoSabão: Educação 
Ambiental e Cidadania, sofreram impactos durante a pandemia da covid-19, o que impulsionou sua aplicação 
nas redes sociais e a reformulação de metas. Desta forma, a interação com as comunidades interna e externa  
para conscientização do descarte correto do óleo e produção de oficinas que foram programadas ganharam um 
novo formato: lives e publicações em redes sociais com o objetivo de valorizar as diversas formas de ensinar 
com uma postura reflexiva, coerente e ética, para que as mediações das informações sejam qualitativas e 
provoquem nos alunos envolvidos e na sociedade, as  condições para que criem conscientemente, uma visão de 
futuro e de mundo que desejam viver. 

Assim, levando em conta todas essas considerações, pode se dizer que a educação ambiental é uma 
questão de percepção, sensibilização e criatividade, uma educação que extrapola o campo das ideias e pode 
invadir a realidade de uma comunidade, mesmo que virtualmente, como aconteceu durante o ano de 2020. 
 
Desenvolvimento 
 

À vista de todas as ações planejadas, o Projeto Eco Sabão: Educação Ambiental e Cidadania mostrou-
se uma alternativa sustentável para o descarte de óleo usado, reduzindo o impacto ambiental que este pode 
trazer para o município de Bambuí e regiões vizinhas, além de ser uma ferramenta educacional capaz de 
melhorar a maneira como os envolvidos se relacionam com o ambiente à sua volta, garantindo uma maior 
segurança ambiental aos locais impactados e suas proximidades. 

Assim sendo, no ano de 2020, tornou-se necessário traçar metas diferentes daquelas propostas cuja 
aplicação seria na modalidade de Ensino Presencial e assim sendo a incorporação das TDICs contribui para a 
sequência do projeto e sua forma de ensinar com uma postura reflexiva, coerente e ética. 

Portanto, durante a pandemia, o projeto atuou de forma on-line, usando ferramentas  audiovisuais. Os 
encontros aconteceram por videoconferência, houve desenvolvimento de vídeos interativos e participação em 
eventos. Ainda, foram feitos testes com variadas receitas, planejamento de atividades remotas com a 
comunidade, sensibilização da comunidade acadêmica e externa sobre a importância da reciclagem do óleo de 
cozinha para a sustentabilidade através de redes sociais. Assim, pode-se listar que muitas das metas que 
ganharam destaque por meio das TDIC’s como a conscientização ambiental por meio do Instagram 
(@ifmgecosabao), Facebook (Eco Sabão IFMG - Bambuí), canal do YouTube (Eco Sabão IFMG) e elaboração 
de playlists educativas (Figura 1). 
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Figura 1 - Página e playlist de vídeos gravados e ações desenvolvidas em 2021 
Fonte: https://www.youtube.com/channel/UCuiG4MzDTVY-kVOBLno7-QA 
 

O EcoSabão também implementou um ponto de coleta em uma reciclagem, situada no bairro de 
Lourdes, em Itaúna, Minas Gerais, onde o óleo recolhido está sendo doado para uma produtora de sabão 
caseiro e ainda, parte dele sendo usada na produção de sabões pelo Projeto. Ainda, foi firmada uma parceria 
pelo Projeto na cidade de Bambuí, Minas Gerais (circuito Serra da Canastra) com a Confraria Candolas, 
restaurante que destina seu óleo de fritura usado, descartado semanalmente, para as ações do projeto.   

Além de todas estas ações, o projeto contou com a criação de uma mascote Mr. Bolha (figura 2) para 
fortalecer a identidade visual do mesmo, além de fortalecer a educação ambiental entre as crianças sendo a 
mascote um personagem lúdico referente ao tema.
 

 

 
 

Figura 2 - Mascote do Projeto Eco Sabão 
Fonte: Elaborado pelo  autor, 2019. 

 
O projeto Educação Ambiental apresenta para o público a reutilização e o descarte correto do óleo 

usado. Na plataforma do Instagram (figura 3) o projeto tem um engajamento com o público de seguidores tendo 
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312 seguidores de diferentes faixas etárias, com várias publicações até o presente momento, com temas  como: 
"O que é sabão?", "Dicas para você se cuidar em meio a Pandemia", "Maléficos do Óleo no Meio Ambiente", 
"Divulgação de Trabalhos Científicos com o Reuso do Óleo de Cozinha" e entre outros.  
 

             

 
      
Figura 3 - Instagram @ifmgecosabao   
Fonte: autor (2021). 
 

Os temas fazem com que haja um despertar na comunidade externa para o dever socioambiental, com 
isso o projeto recebe feedbacks positivos, perguntas, e conta com vários convites de estabelecimentos 
comerciais para tornarem-se voluntários no projeto sendo um ponto de coleta. Isso reforça que o projeto, mesmo 
em época de pandemia, consegue aproximar o público dos conteúdos propostos.   

Vale ressaltar que o mesmo conteúdo divulgado no Instagram é também disponibilizado na página do 
Facebook, visto que essa não tem uma interatividade significativa comparada ao primeiro meio de comunicação.  

Conclusões 
 
Nota-se que apesar da pandemia, há uma aceitação maior por parte dos seguidores que estão 

sempre argumentando e pontuando feedback positivos nas publicações e na caixa de mensagem do projeto, 
sobre a produção de sabões, requisição de minicursos, além de apresentarem curiosidade sobre o projeto e 
parceria com o mesmo.  

O projeto Eco Sabão tem desenvolvido um curso gratuito de produção de sabão no formato on-line 
pela plataforma do Google Classroom, onde aborda desde a forma correta de limpeza da matéria-prima até a 
produção do EcoSabão. Além disto, o mesmo curso será disponibilizado após sua conclusão e espera-se que 
o mesmo tenha uma boa receptividade à comunidade externa, consequentemente à multiplicação das ações. 

. 
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Resumo 
Em fase inicial de desenvolvimento, o presente trabalho tem como enfoque propor estratégias que promovam o 
bem-estar do docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), equilibrando suas atividades laborais e 
seu estado de bem-estar, felicidade e qualidade. Tal proposta justifica-se por ancorar-se na perspectiva de 
promover inovação para o processo educacional, contribuindo com a formação holística de recursos humanos 
que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora de instituições educacionais brasileiras, sobretudo, 
os institutos federais de educação, ciência e tecnologia. A metodologia proposta é adequada ao contexto 
pandêmico ocasionado pelo Coronavírus (Covid-19) e inclui a investigação sobre o estado da arte 
contemporâneo sobre docência e qualidade de vida nas plataformas Google Acadêmico e Scielo; a aplicação de 
questionário investigativo, via Google Forms, aos docentes dos 38 Institutos Federais do Brasil acerca do 
equilíbrio entre docência e qualidade de vida; e, como resultado, o desenvolvimento e socialização de produto 
consolidado com orientações aos docentes. 
Palavras-Chave: bem-estar; docência; equilíbrio; professor EBTT; qualidade de vida.  
 

Introdução 
 

Ensino, pesquisa e extensão são compreendidos como os pilares para o desenvolvimento de uma 
instituição federal de educação, ciência e tecnologia no Brasil do século XXI. A partir de inspiração nas 
universidades federais, que defendem os mesmos pilares como tripé impulsionador de seu desenvolvimento, os 
institutos federais, a partir da Lei Federal 11.892, de 29 de dezembro de 2008, constituem-se como instituições 
de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 
técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas (1).  

Para atuação profissional neste contexto, o quadro de servidores é constituído por técnicos 
administrativos e professores do ensino básico, técnico e tecnológico, estes conhecidos como professores 
EBTT, como dispõe a Lei Federal 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Cabe, enfim, a tais docentes um regime 
de trabalho de "40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional" ou "tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais 
de trabalho" (2). No primeiro caso, portanto, além do tripé ensino-pesquisa-extensão é destacada a dimensão da 
gestão educacional.  

Apesar do quadro de estabilidade socioeconômica propiciado pelo ingresso na carreira docente EBTT, e 
apesar do comum regime de dedicação exclusiva à instituição, o contexto não é isento dos desafios inerentes ao 
professor do século XXI. Questões como captação e permanência de alunos, combate à evasão escolar, 
distorção idade-ano, bullying, indisciplina, violência, desempenho nas avaliações externas, suporte 
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psicopedagógico, revisão das metodologias de ensino aprendizagem, dentre outros, perpassam os institutos 
federais como qualquer outra instituição educacional brasileira. 

Cabe destacar que antes de ser compreendido como docente, este indivíduo precisa ser compreendido 
como ser humano. A perspectiva histórico-cultural (3, 4, 5, 6, 7), premissa ontológica aqui adotada, compreende 
que o ser humano é continuamente constituído por uma dimensão biológica, permeada e transformada pelas 
relações sociais. Por sua vez, o social está sempre situado em um determinado tempo histórico e em um 
determinado espaço, meio cultural. Outros tempos históricos e outros espaços culturais, inclusive, fazem parte 
da constituição de um tempo-espaço em questão. E assim, continuamente, o ser humano afeta e (re)constitui a 
si e a outro(s) ser(es) humano(s), em um movimento dialético, verso e reverso. 

Como indivíduo, o docente EBTT também não está isento de vivenciar o que apontam os indicadores de 
adoecimento a partir da sobrecarga e especificidade das atividades laborativas. De acordo com a Revista Nova 
Escola (8), por exemplo, 66% dos professores já precisaram se afastar por problemas de saúde. Patologias 
como ansiedade (68%); estresse e dores de cabeça (63%); insônia (39%); dores nos membros (38%), alergias 
(38%) e depressão (28%) apareceram com maior frequência na fala dos mais de cinco mil docentes 
entrevistados. 

Outra pesquisa, realizada pelo portal Brasil de Fato, constatou em 2019 que, por dia, 111 professores da 
rede estadual de São Paulo foram afastados por transtornos mentais ou comportamentais. Também Tostes et al 
(10) investigaram mais de mil professores da rede pública do Paraná, dentre os quais, 44,04% apresentaram 
sintomas depressivos, 25,06%, depressão leve (disforia) e 18,98%, depressão moderada ou grave. E há uma 
série incontável de estudos recentes similares. 

Como observam Nascimento e Seixas (11), a atividade laboral, além de tarefa cotidiana para sustento e 
sobrevivência, também possui importante papel na saúde mental do indivíduo. O trabalho, enfim, confere 
significado à vida, integra a identidade social de cada um de nós. Como ser histórico-cultural, o docente, como 
qualquer outro profissional, almejará um equilíbrio entre seus anseios mais primitivos, como felicidade e 
qualidade de vida, atrelados às suas vivências corriqueiras, inclusive laborais. A questão que se coloca é: seria 
esse equilíbrio possível?  

Diante do exposto, a relevância do presente trabalho remete à proposição de estratégias que promovam 
o bem-estar do docente EBTT como, antes de um profissional, um indivíduo histórico-cultural, ainda que 
submetido às especificidades de uma Regulamentação de Atividade Docente.  

Coerente com uma visão holística do ser humano, que compreende a dialética razão e emoção, corpo e 
mente, a proposta em pauta pode contribuir, de modo simples e eficaz, com o avanço do bem-estar e qualidade 
de vida do docente do século XXI. Além de competências e habilidades técnicas, o desenvolvimento das soft 
skills, que perpassam essa compreensão holística, pode impactar na saúde e na felicidade do docente.  

Ao contar com profissionais saudáveis e felizes, as instituições educacionais são impactadas por 
motivação, criatividade e inovação, o que impacta positivamente no clima organizacional e nos membros da 
comunidade acadêmica.  

 
Desenvolvimento (teórico e/ou prático) 
 

O objetivo geral aqui proposto diz respeito a propor estratégias que promovam o bem-estar docente, 
equilibrando suas atividades laborais e seu estado de bem-estar, felicidade e qualidade. Este grande objetivo 
desdobra-se nos objetivos específicos elencados a seguir, cada um deles englobando sua própria metodologia:  
 
Objetivo específico 1: Investigar o estado da arte contemporâneo sobre docência e qualidade de vida. 
 

Método: Pesquisa on-line nas plataformas Google Acadêmico e Scielo a partir das palavras-chave 
docência; professor EBTT; equilíbrio; e qualidade de vida. Os materiais selecionados serão lidos e 
passarão por processo de fichamento à luz da fundamentação teórica histórico-cultural. 

 
Resultado esperado: Consolidado com estado da arte contemporâneo sobre docência e qualidade de 
vida. 

 
Objetivo específico 2: Aplicar questionário investigativo aos docentes dos 38 Institutos Federais do Brasil sobre 
docência e qualidade de vida. 
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Método: Elaboração de questionário investigativo, com questões objetivas, a partir da plataforma Google 
Forms sobre docência e qualidade de vida. O link será enviado para divulgação aos docentes em cada 
um dos 38 Institutos Federais do Brasil, ficando disponível por 30 dias 

 
Resultado esperado: Consolidado de dados sobre as concepções, percepções e descontentamentos 
dos docentes dos 38 Institutos Federais do Brasil acerca do equilíbrio entre docência e qualidade de 
vida. 

 
Objetivo específico 3: Analisar os dados do questionário investigativo à luz do estado da arte e da 
fundamentação teórica sobre docência e qualidade de vida. 
 

Método: O consolidado de dados obtidos a partir do questionário investigativo será analisado em uma 
perspectiva quantitativa, a partir da Escala de Likert, bem como em uma perspectiva qualitativa, à luz do 
estado da arte e da fundamentação teórica histórico-cultural sobre docência e qualidade de vida. O 
resultado respaldará o material com orientações sobre a busca do equilíbrio entre docência e qualidade 
de vida. 

 
Resultado esperado: Consolidado dos resultados da pesquisa que embasará a construção de um 
produto - o material com orientações sobre a busca do equilíbrio entre docência e qualidade de vida. 

 
Objetivo específico 4: Elaborar material com orientações sobre a busca do equilíbrio entre docência e 
qualidade de vida. 
 

Método: A partir das preferências identificadas no questionário investigativo será definido o formato do 
material com orientações sobre a busca do equilíbrio entre docência e qualidade de vida. Quanto à 
abordagem destas orientações, será orientada pelo identificado no consolidado dos resultados 
identificados a partir das análises quanti e qualitativas. 

 
Resultado esperado: Produto consolidado com orientações sobre a busca do equilíbrio entre docência 
e qualidade de vida. 

 
Objetivo específico 5: Divulgar amplamente o material elaborado aos docentes EBTT. 
 

Método: A partir das preferências identificadas no questionário investigativo será definido o formato de 
divulgação do material com orientações sobre a busca do equilíbrio entre docência e qualidade de vida.  

 
Resultado esperado: Socialização e aplicação do produto elaborado.   

 
Conclusões 
 

Ao compreender o professor além da docência, além da profissão, mas em uma perspectiva holística, 
esta proposta inova e possui iminente contribuição quantitativa ao almejar construir o diagnóstico acerca de 
concepções, percepções e descontentamentos dos docentes dos 38 Institutos Federais do Brasil acerca do 
equilíbrio entre docência e qualidade de vida. Será possível tecer um retrato nacional sobre o tema. Em termos 
qualitativos, a partir das preferências identificadas no questionário investigativo será elaborado material com 
orientações aos docentes EBTT, mas, que pode alcançar docentes de diferentes redes de ensino. 
 
Agradecimentos 
 

Nossos agradecimentos ao IFMG – Campus Bambuí por financiar a Bolsa de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação que possibilitou a presente pesquisa.  

 
Referências Bibliográficas 
 
 



Cadernos técnicos da XVIII Feira de Inovação e Produção Acadêmica 61  

1. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Federal 11.892, 
de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, DF, 
2008. 

2. BRASIL. Lei Federal 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Dispõe sobre a estruturação do Plano de 
Carreiras e Cargos de Magistério Federal; sobre a Carreira do Magistério Superior, de que trata a Lei nº 
7.596, de 10 de abril de 1987; sobre o Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico e sobre o Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal, de que 
trata a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008; sobre a contratação de professores substitutos, 
visitantes e estrangeiros, de que trata a Lei nº 8.745 de 9 de dezembro de 1993; sobre a remuneração 
das Carreiras e Planos Especiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de 
outubro de 2006; altera remuneração do Plano de Cargos Técnico-Administrativos em Educação; altera 
as Leis nºs 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 11.784, de 22 de setembro de 2008, 11.091, de 12 de 
janeiro de 2005, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 11.357, de 19 de outubro de 2006, 11.344, de 8 
de setembro de 2006, 12.702, de 7 de agosto de 2012, e 8.168, de 16 de janeiro de 1991; revoga o art. 
4º da Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012; e dá outras providências. Brasília, DF, 2012. 

3. VIGOTSKI, Lev S.Obras escogidas II. Madrid: Visor Distribuciones, 2ªed., 1982/2001.  
4. ______ . Obras escogidas III. Madrid: Visor Distribuciones, 2ªed., 1983/2000.  
5. ______ . Obras escogidas IV. Madrid: Visor Distribuciones, 1984/1996. 
6. PINO, A. As marcas do humano: Às origens da constituição cultural da criança na perspectiva de Lev 

S. Vigotski. São Paulo: Cortez, 2005. 
7. PRESTES, Zoia Ribeiro. Quando quase não é a mesma coisa: análise de traduções de Lev 

Semionovitch Vigotski no Brasil, repercussões no campo educacional. 2010, 295p. Tese 
(Doutorado em Educação) – Universidade de Brasília. Brasília. 

8. TEIXEIRA, L. 66% dos professores já precisaram se afastar por problemas de saúde. Nova Escola, 
São Paulo, 16 ago. 2018. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/12302/pesquisa-indica-que-
66-dos-professores-ja-precisaram-se-afastar-devido-a-problemas-de-saude. Acesso em: 23 abr. 2021. 

9. PAIXÃO, M. A cada dia, mais de 100 professores são afastados por transtornos mentais em SP. 
Brasil de Fato, São Paulo, 15 out. 2019. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/especiais/a-
cada-dia-mais-de-100-professores-sao-afastados-por-transtornos-mentais-em-sp. Acesso em: 23 abr. 
2021. 

10. TOSTES, M. V.; ALBUQUERQUE, G. S. C.; SILVA, M. J. S.; HAUER JUNIOR, A. . Sofrimento mental de 
professores do ensino público. Saúde em debate , v. 42, p. 87-99, 2018. 

11. NASCIMENTO, Kelen Braga do; SEIXAS, Carlos Eduardo. O adoecimento do professor da Educação 
Básica no Brasil: apontamentos da última década de pesquisas. Revista Educação Pública, v. 20, nº 
36, 22 de setembro de 2020. Disponível em: 
https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/36/josepho-adoecimento-do-professor-da-educacao-
basica-no-brasil-apontamentos-da-ultima-decada-de-pesquisas. 
  



Cadernos técnicos da XVIII Feira de Inovação e Produção Acadêmica 62 

 

 
 

XVIII Feira de Inovação e Produção 
Acadêmica 

 

1.13 Guia de Vespas Sociais Benéficas para a Agricultura   
 

Leonardo Dutra Barbosa¹, Gabriel De Castro Jacques¹**.  
1. Instituto Federal de Ciência e Tecnologia – Campus Bambuí
* gabril.jacques@ifmg.edu.br 

Resumo 
As vespas são insetos da ordem Hymenoptera, família Vespidae, e apresentam diferentes hábitos de vida, 
podendo ser solitárias ou sociais. As vespas sociais atuam no equilíbrio trófico dos ecossistemas, sendo 
consideradas bioindicadores eficientes, polinizam uma grande diversidade de plantas e predam insetos fitófagos 
que causam grandes prejuízos para a agricultura. Embora sejam muito benéficos, esses animais não são bem-
vistos pelas pessoas, já que algumas espécies possuem comportamento agressivo e podem atacar quando se 
sentem ameaçadas, por esse motivo elas são rejeitadas e suas inúmeras qualidades são ignoradas. O guia de 
vespas sociais benéficas a agricultura relaciona de maneira simples e objetiva as vespas com as culturas 
beneficiadas por sua presença, auxiliando leigos e acadêmicos compreenderem a importância das vespas 
sociais para a agricultura e a diminuir o preconceito por esses animais.

Palavras-Chave: Agrossistema; Catálogo; Entomologia; Polistinae. 
 
Introdução 
 

As vespas, também conhecidas como marimbondos ou cabas, são insetos da ordem Hymenoptera, 
família Vespidae, havendo espécies com hábitos solitários e eussociais (1, 2). As vespas sociais pertencem às 
subfamílias Polistinae, Stenogastrinae e Vespinae (3). Entre as três subfamílias, apenas Polistinae é encontrada 
na região Neotropical (4) e pertence a três tribos, Polistini, Mischocyttarini e Epiponini, representando 21 gêneros 
e 361 espécies (5). 

As vespas sociais são insetos de suma importância para o meio ambiente devido ao seu papel ecológico 
por atuarem como polinizadores (6,7,8) e quanto a sua alimentação generalista (9), predando insetos prejudiciais 
à agricultura (10), atuando no equilíbrio trófico dos ecossistemas (11,12).  

O conhecimento da riqueza da fauna de vespídeos ainda é escasso (13,14,15,16), e a maioria dos 
estudos são focados em ambientes naturais. Dessa forma, a fauna de vespas em ambientes antropofizados, ou 
seja, áreas onde houve ação do homem sobre o meio ambiente, ainda é pouco conhecida (17,18,19). 

O controle químico pode causar danos ao meio ambiente e a saúde humana, e nem sempre garantem 
resultados satisfatórios (20), entretanto, o controle biológico, consiste em um fenômeno natural pela regulação 
do número de plantas e animais por inimigos naturais (21). As vespas sociais capturam presas, sobretudo 
lagartas, para serem levadas como alimento para suas larvas, tornando certas espécies deste inseto excelentes 
agentes de controle biológico (11,22,23). 

Embora a importância das vespas seja inegável elas ainda sofrem preconceitos devido o comportamento 
agressivo de muitas espécies. O guia de vespas sociais benéficas a agricultura relaciona de maneira simples e 
objetiva as vespas com as culturas beneficiadas por sua presença, auxiliando leigos e acadêmicos a 
compreenderem a importância das vespas sociais para a agricultura, e a diminuir o preconceito por esses 
animais.  
 
Desenvolvimento 
 

O Guia de Vespas Sociais Benéficas para a agricultura é uma cartilha informativa que aborda aspectos 
biológicos e econômicos das vespas sociais em ambientes antropizados, utilizando uma linguajem simplificada e 
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acompanhada de ilustrações e imagens, com um design de arte claro e atrativo. Cartilhas são ideais para 
apresentar informações cientificas para o público leigo e a comunidade em geral pois estimulam a criatividade, 
raciocínio e a desenvolver senso crítico sobre os impactos humanos ao meio ambiente (24). 

Ocorre no Brasil um aumento significativo de áreas cultiváveis, com isso os agricultores recorrem, na 
maioria das vezes, ao controle químico para assegurar uma melhor produtividade das plantações (25). O 
controle químico pode causar danos ao meio ambiente e a saúde humana, e nem sempre garantem resultados 
satisfatórios (26). Com o aumento de danos e o surgimento de populações cada vez mais resistentes aos 
defensivos químicos os agricultores recorrem a novos métodos de controle (27). Dentre estes métodos está o 
controle biológico, que consiste em um fenômeno natural pela regulação do número de plantas e animais por 
inimigos naturais, os quais se constituem nos agentes de mortalidade biótica. (28). 

As vespas sociais (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) são oportunistas na busca pelo alimento, para 
reduzir os esforços da busca, elas retornam a lugares já conhecidos e que oferecem uma rica quantidade de 
suprimentos e recursos (11; 22). Essa característica, e o comportamento de captura de presas, sobretudo 
lagartas, torna certas espécies excelentes agentes de controle biológico (11,22,23).  

Embora a importância das vespas seja inegável, elas sofrem preconceito devido o comportamento 
agressivo de muitas espécies. A maior parte da população desconhece todos os benefícios que insetos trazem 
para o ecossistema e, também, para a agricultura (29). Sendo assim, é preciso melhorar a compreensão das 
pessoas da importância das vespas como reguladores de pragas de insetos, o que pode mudar a forma como a 
sociedade as valorizam. Para amenizar esse problema, foi montada uma cartilha informativa relacionando as 
vespas da região com as culturas beneficiadas por elas, possibilitando que os agricultores e a comunidade 
percebam a importância das vespas sociais para o meio ambiente e para a economia.  

A cartilha foi estruturada em sumario, introdução, importância das vespas sociais, guia de vespas sociais 
benéficas para a agricultura e referencial bibliográfico. A introdução aborda brevemente algumas informações 
sobre as vespas e a proposta da cartilha. No capítulo 1 intitulado: A Importância das Vespas Sociais, é 
apresentado ao leitor as diversas qualidades das vespas e seus benefícios para a agricultura e para o meio 
ambiente.  
 O guia foi elaborado para ser simples e informativo. As vespas foram apresentadas pelo nome científico, 
e para facilitar a identificação foi usado uma imagem da vespa, logo abaixo, foi fornecido algumas informações 
referentes a espécie exposta, como: hábitos de vida, pragas agrícolas predadas, nome comum entre outras. Por 
fim é apresentado, utilizando os bottons representativos, as culturas beneficiadas (Figura 1).  
 

 
 
Figura 1. Modelo do Guia de Vespas Sociais Benéficas para a Agricultura.  

 
As vespas apresentadas na cartilha são de vários gêneros, sendo que o gênero Polistes se destaca 

como um importante agente de controle biológico, pois são excelentes predadores de pragas agrícolas, 



Cadernos técnicos da XVIII Feira de Inovação e Produção Acadêmica 64  

principalmente de lagartas de Lepidoptera (30; 22; 31). Vespas deste gênero predam insetos pragas em culturas 
de interesse econômico, como café (32,33), couve (23), milho (34), algodão (35), fumo (36,37) e repolho (38).  
 
Conclusões 
 

Com esse Guia, leigos e acadêmicos poderão relacionar facilmente as vespas sociais com as culturas 
beneficiadas por sua presença, compreendendo a importância desses animais para o ser humano. 
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Resumo 
A informática teve um crescimento representativo no Brasil nos últimos anos devido a revolução tecnológica. A 
sociedade vive os impactos de uma nova ordem econômica e social, na qual o cerne das transformações refere-
se às Tecnologias da Informação e Comunicação. Contudo, falta informação e conhecimento à comunidade para 
utilizar estas tecnologias e, neste contexto de Pandemia, temáticas como Inclusão Digital e Analfabetismo Digital 
vieram à tona de maneira acelerada. O objetivo deste projeto é proporcionar, por meio da oferta de cursos e 
oficinas relacionados à informática e suas tecnologias, a capacitação das pessoas de todo o Brasil, por 
consequência, a chamada Inclusão Digital delas. Para isso, o projeto deu continuidade aos cursos e oficinas já 
realizados, trazendo atualizações para o contexto atual de pandemia, sendo ofertados de maneira totalmente 
virtual. O projeto já foi aplicado por meio dos Programas PIBEX de 2016 a 2020, capacitando mais de 500 
pessoas. Apesar de ser um projeto de extensão, o ensino e a pesquisa seguem juntos na realização deste 
trabalho, uma vez que sua execução exige o estudo e preparação de material e conteúdo a ser utilizado nas 
aulas dos cursos. 
Palavras-Chave:  analfabetismo digital; inclusão; informática; projeto; tecnologia. 
 
Introdução 
 

Opiniões excessivamente técnicas em relação ao uso da informática fogem à real abrangência da 
mesma na sociedade hoje, ou seja, a informática tem se apresentado não apenas como uma ferramenta de 
auxílio no desenvolvimento de tarefas nas empresas ou de uso específico dos profissionais da informática, mas 
sim como um recurso facilitador que invade todas as áreas do conhecimento e, no caso da educação, tem 
grande relevância desde a educação infantil, o ensino superior, ensino de jovens e adultos, portadores de 
necessidades especiais, entre outros (COSTA et al., 2007) (1). 

Para Castells (1999, p.149) (2), a informacionalização da sociedade, a partir da revolução tecnológica 
que se constituiu como novo paradigma operante na década de setenta, é a base da globalização da economia. 
Isto implica que nos aspectos econômicos a difusão do conhecimento em informática para a comunidade é um 
fator primordial para o constante avanço da sociedade, visto que a tecnologia é algo que vem cada vez tomando 
mais espaço no mundo.  

Uma vez que o público predominante esperado seja os estudantes, que são pessoas ainda em formação 
intelectual, é importante estimular o conhecimento tecnológico, o que pode contribuir em sua formação. Já no 
caso do público adulto, estimular a tecnologia compreende na inclusão digital e na capacitação para utilização de 
novos mecanismos tecnológicos a fim de obter melhor desempenho em suas atividades cotidianas e 
profissionais. Em vista do exposto, torna-se possível observar que o problema não está no fato de existir ou não 
um laboratório de informática, e sim na forma e na finalidade com que ele está sendo utilizado.  

De acordo com Silva (2005) (3), a ideia de que bastava colocar o aluno em contato com o computador e 
que todos os problemas de aprendizagem desse aluno desapareceriam não se concretizou. Em alguns casos 
percebe-se uma certa insatisfação e frustração, tanto da direção e dos professores quanto dos próprios alunos. 
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As escolas não estão encontrando formas de reverter essa situação e no atual contexto de pandemia, a falta de 
conhecimento no manuseio das TICs se acentuou. Como na maioria das vezes acontece em educação, frente à 
frustração procura-se recorrer à substituição dessa tecnologia por outra mais recente, na qual novamente irão 
ser depositadas todas as esperanças.  

Silva et al. (2010)(4) explicam então que a Sociedade da Informação e do Conhecimento e a 
globalização, associados ao avanço tecnológico, fomenta uma questão de exclusão digital, de alienação global e 
de desumanização tecnológica. Nesse sentido, fomentar a inclusão digital por meio da alfabetização tecnológica 
dos excluídos, é imperativo para o êxito da SIC e para o cumprimento de sua finalidade efetiva que é globalizar e 
universalizar o acesso à informação e à comunicação (agora por via do digital e das tecnologias que lhe dão 
cobertura de um modo bem mais eficiente e eficaz). 

 
Desenvolvimento (teórico e/ou prático) 
 

A metodologia de execução do projeto se deu com a aplicação de cursos em duas ofertas, uma entre 
novembro e dezembro de 2020 e outra entre abril e maio de 2021. Os alunos do curso de Engenharia de 
Computação do IFMG-Bambuí foram os professores participantes do projeto, no total de 6 alunos voluntários. 
Alguns dos professores podem ser vistos na Figura 1. 

Os cursos que foram ofertados pelo projeto foram:  
 Informática Básica: conteúdos como apresentação do que é um computador, sistema operacional, 

digitação, navegar na internet, sistemas de diretórios, dentre outros; 
 Editores de Texto e Planilhas Eletrônicas - Utilizando as ferramentas do Google: editor de planilhas 

ensinando manipulação de células, tabelas, fórmulas e construção de gráficos; editor de textos 
ensinando formatação de texto, página, inserção de imagens, dentre outros 

 Desenvolvimento de websites utilizando ferramentas do Google: conceitos básicos de criação de 
websites, criação de página, inserção de texto, imagem e vídeo, carrossel, de imagem, publicação do 
website 

 Ensino de Ferramentas de Ensino Não Presencial para Docentes: aprender ferramentas de 
videochamadas, aplicativos de mensagens instantâneas, criação de e-mail, utilização de drives de 
armazenamento, dentre outro. 
Dentre o material criado e/ou atualizado elencam-se: Videoaulas no Canal do Inclusão Digital; Slides 

para o curso de Ferramentas de Ensino Não Presencial; Roteiro de estudos, arquivos como pdf e slides que 
foram disponibilizados para todos os alunos contendo o conteúdo abordado no tópico para auxiliar o aluno a 
aprofundar nos seus estudos; Criação de Grupos de WhatsApp para melhor comunicação entre professores e 
alunos. O projeto Inclusão Digital IFMG Bambuí já está sendo executado desde março de 2016. Os resultados 
obtidos até o momento contribuíram para a sua consolidação e credibilidade junto à comunidade da cidade de 
Bambuí.  
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Figura 1: Alunos voluntários que foram os professores participantes da edição de 2020. 
Fonte: Autores (2021) 
 

No primeiro semestre do ano de 2019, foram ofertadas 02 (duas) turmas do curso de Informática Básica, 
sendo 01 (uma) turma na IFMG e 01 (uma) turma no CESEC, 01 (uma) turma do curso de Editores de Texto e 
Planilhas Eletrônicas no EEJBC e 01 (uma) turma do curso de Desenvolvimento de Web Sites com o Google no 
IFMG. Nestas turmas, foram capacitados 47 alunos. No segundo semestre, foram ofertadas 2 (duas) turmas do 
curso de Editores de Texto e Planilhas Eletrônicas, sendo 01 (uma) no CESEC e 1 (uma) no EEJBC, e 01 (uma) 
turma de Informática Básica para Crianças na Rocinha. Nestas, foram capacitados 52 alunos, totalizando 99 
concluintes na última edição.  

O projeto possui e-mail e site próprios, um perfil e uma página no Facebook, onde tem atualmente 1041 
curtidas na página e um perfil/página no Instagram onde até a data de hoje possui 197 seguidores. O alcance do 
público interessado tem sido grande em todas as publicações, conforme estatísticas da própria ferramenta. Por 
exemplo, na publicação que divulgou o calendário de oferta e inscrição nos cursos do segundo semestre de 
2019, foi alcançado um público de 3194 pessoas. Estes recursos estão sendo utilizados para a divulgação do 
projeto e dos cursos a serem ofertados, além de divulgação via website institucional do IFMG-Bambuí. 

Atualmente, com a pandemia do novo coronavírus, os cursos ofertados foram online. Tivemos duas 
edições dos cursos do Projeto de Inclusão Digital, uma em Novembro de 2020 e outra em Maio de 2021. Os 3 
cursos que eram disponibilizados no modelo presencial, desta vez contaram com uma nova modalidade que foi a 
modalidade online (Não Presencial), com isso foram alcançadas diversas cidades no estado de Minas Gerais e 
até cidades nos estados de São Paulo e Goiás, algumas cidades que podemos citar além de Bambuí são: Belo 
Horizonte, Lavras, Bocaiúva, Ouro Preto, Montes Claros, Teófilo Otoni, Glaucilândia, Taubaté, Goiânia entre 
outras. Os três cursos juntos tiveram 85 inscritos e 63 concluintes. Buscando atender as demandas dos 
Docentes em aprenderem e se atualizarem com as TICs, foi elaborado o curso de Ferramentas de Ensino Não 
Presencial em parceria com o CESEC João Apolinário de Oliveira da cidade de Bambuí - MG na primeira edição 
e, assim como os outros cursos, também teve o alcance de outras cidades do Estado de Minas Gerais na sua 
segunda edição, além de Bambuí. Pode-se citar: Bocaiúva, Arcos, Montes Claros e Formiga. Esse curso foi 
voltado exclusivamente para docentes, como um projeto piloto, teve ao todo 66 inscritos e 11 concluintes. 
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Um fato interessante na segunda edição de 2021 é que foram disponibilizados 10 dias de inscrição e 
teve-se que encerrar as inscrições antes do término das mesmas devido a alta procura. O curso voltado para 
docentes teve mais de 60 inscrições em um dia, o que é um indicativo da importância de cursos de Inclusão 
Digital para a comunidade.  

 
Conclusões 
 

A Inclusão Digital mostra-se fundamental na atual Sociedade da Informação e do Conhecimento, uma 
vez que o analfabetismo digital se mostra uma realidade. É norteado no desejo de capacitação para o uso da 
Informática que o Projeto de Inclusão Digital existe desde 2016. Observa-se que a Informática permeia a 
sociedade nos seus mais diversos aspectos e contextos. Desde a utilização de uma planilha eletrônica no 
trabalho, passando pela realização de uma atividade escolar no editor de texto, até a utilização de ferramentas 
de ensino não presencial para os professores. No contexto atual em que devido à pandemia muitos dos setores 
da sociedade estão operando de maneira remota, como em muitas escolas e trabalhos, o Projeto de Inclusão 
Digital Bambuí na edição de 2020, buscando atender à demanda atual, adaptou todos os seus cursos para o 
Ensino Não Presencial. Assim, não só a comunidade de Bambuí foi atendida, mas diversas cidades de Minas 
Gerais e até mesmo de outros estados, como São Paulo e Goiás. Além dos cursos de Inclusão Digital 
(Informática Básica, Editores de Texto e Planilhas, Desenvolvimento de Sites com o Google), buscando auxiliar 
os docentes no uso das TICs, o curso de Ensino de Ferramentas para o Ensino Não Presencial foi desenvolvido 
e ministrado. Como trabalhos futuros, espera-se que o projeto, mesmo voltado com suas atividades presenciais, 
possa continuar atendendo a comunidade de uma maneira abrangente. 
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1.15 Inovando o processo ensino-aprendizagem pela adoção de 
Objetos Virtuais de Aprendizagem no ensino de Química
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1. IFMG – Campus Bambuí  
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Resumo 
A adoção de Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA) no ensino tem se demonstrado uma prática que traz 
inúmeros benefícios ao processo de ensino-aprendizagem, sendo diversas disciplinas beneficiadas pelo uso 
deste tipo de recurso educacional, incluindo a Química. O uso de OVA no ensino de Química constitui uma 
estratégia interessante que pode contribuir para um ensino mais atrativo, inovador e que tenha significado para o 
estudante. Na busca por um ensino de Química cada vez mais atrativo e motivador, este projeto propõe a 
adoção e utilização de OVA como uma prática inovadora no ensino das disciplinas de Química no âmbito dos 
Cursos Técnicos Integrados do IFMG – Campus Bambuí. Para tanto, estão sendo implementados OVA 
empregando-se a tecnologia H5P, os quais contemplam diferentes conteúdos das disciplinas de Química. Além 
do uso pelos professores, os OVA produzidos serão posteriormente disponibilizados num repositório digital de 
acesso livre. Espera-se que a adoção de OVA contribua como uma prática inovadora para uma aprendizagem 
significativa dos estudantes, inicialmente, no âmbito dos Cursos Técnicos Integrados do campus e, num futuro 
breve, de outras instituições de ensino. 
Palavras-Chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem; ensino não-presencial; inovação; tecnologia H5P.

Introdução 
 
O uso das novas tecnologias na educação, de modo responsável e criativo, constitui uma estratégia 

interessante para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, especialmente no contexto dos estudos não-
presenciais (ENP), onde a tecnologia surge como uma ferramenta indispensável, de forma a garantir a qualidade 
do ensino nessa modalidade, dada a dificuldade em motivar e despertar o interesse do aluno. Diversos são os 
fatores que podem contribuir para a desmotivação dos estudantes no ENP, dentre eles a escassez de recursos 
inovadores, que promovam uma maior interatividade e uma aprendizagem mais prazerosa.  

Com o avanço tecnológico e a introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 
ensino, especialmente da internet e de aplicativos e softwares educacionais, o computador tornou-se uma 
ferramenta importante no processo de construção do conhecimento, sendo a Química uma das disciplinas 
beneficiadas, dados os inúmeros softwares e aplicativos que podem auxiliar no ensino desta disciplina (1-3). 

Dentre os diversos recursos educacionais digitais disponíveis no ambiente web, os Objetos Virtuais de 
Aprendizagem (OVA) constituem uma importante ferramenta na construção do conhecimento, pois se utilizam de 
uma linguagem mais dinâmica, de fácil compreensão e acesso. Neste sentido, o uso de OVA tem sido cada vez 
mais comum no ensino e se tornado uma estratégia didática que traz inúmeros benefícios ao processo de 
ensino-aprendizagem. Em termos práticos um OVA pode ser entendido como “qualquer recurso digital com um 
valor pedagógico demonstrado, que pode ser usado, reusado ou referenciado para suporte de aprendizagem” 
(4).  

No contexto dos ENP atualmente em prática no IFMG – Campus Bambuí, a utilização de OVA como 
materiais complementares de estudo é sem dúvidas uma interessante estratégia, visando a motivação dos 
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estudantes, bem como de modo a facilitar o processo de ensino-aprendizagem nas diferentes disciplinas, 
especialmente no caso da Química, uma disciplina com alto índice de retenção nas turmas dos Cursos Técnicos 
Integrados. Ressalta-se, ainda, que sua utilização pode ser perfeitamente estendida ao momento pós ENP, 
como mais um recurso didático-pedagógico disponível ao docente.  

Na busca por um ensino de Química cada vez mais atrativo e que tenha significado para o aluno, este 
projeto propõe a adoção e utilização de OVA como uma prática inovadora no ensino das disciplinas de Química 
no âmbito dos Cursos Técnicos Integrados do IFMG – Campus Bambuí. 

 
Experimental 
 

O presente projeto envolve a realização de uma pesquisa aplicada que tem como objetivo, inovar o 
processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas de Química dos cursos Técnicos Integrados do IFMG – 
Campus Bambuí, através da adoção de OVA úteis na abordagem de diferentes conteúdos dessas disciplinas, de 
modo a promover uma aprendizagem motivadora e prazerosa para os estudantes.  

Para tanto, as disciplinas de Química I, Química II e Química III, estão sendo contempladas e já contam 
com OVA abordando alguns de seus conteúdos. Os OVA estão sendo implementados empregando-se a 
tecnologia HTML5 Package (H5P), que consiste em um plugin de criação e colaboração de conteúdos, baseado 
em JavaScript, disponibilizado de forma gratuita e de código aberto (5), já disponível no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) do IFMG – Campus Bambuí.  

Os OVA estão sendo implementados sob demanda, de acordo com os conteúdos e tipos de recursos 
apontados pelos professores. À medida que são implementados, os OVA são disponibilizados aos professores 
através do AVA Moodle, os quais utilizarão tais recursos como materiais complementares na abordagem dos 
conteúdos desenvolvidos com os estudantes em suas disciplinas. Após o uso dos OVA pelos estudantes e 
professores, estes serão avaliados de forma a validar a eficiência e utilidade destes novos recursos no processo 
de ensino-aprendizagem nas disciplinas de Química dos Cursos Técnicos Integrados. 

 
Resultados e discussão 
 

Após apresentação da proposta aos professores do Núcleo de Química e definição das disciplinas e 
conteúdos de Química a serem contemplados, iniciou-se o processo de implementação dos OVA. Até o 
momento foram implementados um total de treze OVA (quadro 1), utilizando-se diferentes recursos do H5P e 
contemplam conteúdos abordados nas três disciplinas ofertadas nos Cursos Técnicos Integrados do IFMG – 
Campus Bambuí. 
 

OVA Conteúdo contemplado Tipo de recurso H5P Disciplina 
1 Propriedades da matéria Flashcards Química I 
2 Mudanças de estado físico Flashcards Química I 
3 Ebulição x influência da pressão atmosférica Drag and drop Química I 
4 Classificação da matéria Flashcards Química I 
5 Métodos de separação de misturas Memory game Química I 
6 Modelos atômicos Image hotspots Química I 
7 Teorias atômicas Personality quiz Química I 
8 Estrutura atômica Flashcards Química I 
9 Tabela Periódica (evolução histórica) Timeline Química I 
10 Termoquímica (endotérmico x exotérmico) Drag and drop Química II 
11 Equilíbrio iônico (escala de pH) Drag and drop Química II 
12 Eletroquímica (componentes de uma pilha) Image hotspots Química II 
13 Química Orgânica (funções orgânicas) Image pairing Química III 

Quadro 1. Relação e especificação dos OVA implementados. 

A fim de orientar o professor quanto ao uso e aplicação dos OVA aos estudantes, para cada OVA foi 
elaborado um plano de aula, o qual contém sua proposta pedagógica de adoção. O plano de aula contempla 
informações importantes, dentre elas: os objetivos, as estratégias metodológicas, as habilidades e competências 
a serem desenvolvidas e a proposta de avaliação da atividade. O uso do plano de aula é opcional, podendo o 
docente realizar adaptações que julgue necessárias à aplicação do OVA. 
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A seguir são apresentados três exemplos de OVA já implementados e que serão utilizados nas 
disciplinas Química I, Química II e Química III, respectivamente. 

OVA – “Evolução da Tabela Periódica” 
  

O OVA “Evolução histórica da Tabela Periódica” foi implementado com o intuito de ilustrar as diversas 
propostas de organização dos elementos químicos ocorridas ao longo da história. A construção desse OVA foi 
conduzida utilizando-se o recurso Timeline, que permite ordenar uma sequência de eventos a partir de uma 
ordem cronológica, em que cada um desses eventos pode conter imagens e textos, resultando na apresentação 
de uma linha temporal interativa (5). O OVA possibilita aos estudantes uma visão geral da evolução da Tabela 
Periódica ao longo do tempo, e seu uso constitui uma estratégia pedagógica interessante na abordagem inicial 
do conteúdo Tabela Periódica na disciplina de Química I. 
 

 

Figura 1. Imagem inicial do OVA “Evolução histórica da Tabela Periódica”. 
 

OVA – “Componentes de uma pilha” 
 

O OVA “Componentes de uma pilha” foi implementado com o objetivo de ilustrar os principais 
componentes de uma pilha química, através de uma associação entre pontos demarcados e uma imagem, de 
forma que o usuário desse objeto possa interagir com uma figura previamente estática. Para tanto, em sua 
implementação foi utilizado o recurso Image hotspots, que torna possível a criação de uma imagem com pontos 
interativos, em que quando o usuário clica em um ponto, uma caixa de conteúdo que pode conter texto, 
imagens, vídeos, ou todos eles saltam à tela (5). O OVA possibilita uma abordagem interativa dos componentes 
de uma pilha, e seu uso constitui uma estratégia pedagógica interessante no ensino da Eletroquímica, um dos 
principais conteúdos contemplados na disciplina de Química II. 
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Figura 2. Layout utilizado do OVA “Componentes de uma pilha”. 

 

Figura 3. Uma das janelas de conteúdo do OVA “Componentes de uma pilha”. 
 

OVA – “Funções orgânicas” 
 

O OVA “Funções orgânicas” aborda de forma interativa os principais grupos funcionais na Química 
Orgânica, contribuindo na abordagem do conteúdo de funções orgânicas, tratado na disciplina de Química III. Na 
implementação do OVA foi utilizado o recurso Image pairing que constitui uma simples e efetiva atividade 
interativa que exige do usuário o conhecimento de pares de imagens (5). Para tanto, a atividade conta com 
diferentes cards (imagens), as quais os jogadores devem associar corretamente a fórmula estrutural de alguns 
compostos às respectivas funções orgânicas a que pertencem. O uso deste OVA constitui uma estratégia 
pedagógica de grande relevância no estudo e fixação das principais funções orgânicas. 
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Figura 4. Layout do OVA “Funções orgânicas”. 
 
Conclusões 
 

A realização do presente projeto de pesquisa tem possibilitado a implementação de OVA contemplando 
diferentes conteúdos das disciplinas de Química dos Cursos Técnicos Integrados do IFMG – Campus Bambuí. 
Dada a importância de um ensino de Química cada vez mais atrativo, especialmente neste contexto de ENP, 
destaca-se a relevância do projeto, quanto às suas possíveis contribuições ao processo de ensino-aprendizagem 
da Química.  

Destaca-se ainda o potencial inovador do projeto, que além de tornar o estudo da Química mais atrativo 
e prazeroso para os estudantes, possibilitará aos docentes o acesso à OVA úteis na abordagem dos mais 
diversos conteúdos de Química, o que certamente contribuirá de forma significativa em sua prática pedagógica. 
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Resumo 
A Gamificação como uma estratégia no processo de ensino-aprendizagem, tem ganhado cada vez mais espaço 
nas práticas pedagógicas. Sua aplicação pode motivar estudantes a cumprir tarefas, desenvolver competências 
socioemocionais, além de possibilitar a construção do conhecimento ativo e dinâmico do discente. Entretanto, o 
atual contexto da pandemia de COVID-19, viabilizou um ambiente de desmotivação do estudante devido ao 
distanciamento social e a implementação do Ensino Não Presencial (ENP). Neste sentido, este trabalho 
objetivou-se na construção de jogos na plataforma Wordwall com base na disciplina de Química III, para 
estudantes do curso de Manutenção Automotiva Integrado ao Ensino Médio do IFMG-campus Bambuí. Concluiu-
se que o uso de games foi capaz de motivar e engajar os discentes do curso e permitiu a assimilação do 
conhecimento de forma autônoma e eficiente. 

Palavras-Chave: Ensino-aprendizagem; Ensino Não Presencial; Gamificação; Química.
 
Introdução 
 

O uso da aprendizagem ativa é uma perspectiva que visa o desenvolvimento do acadêmico por meio da 
participação autônoma e dinâmica, que possibilita a apropriação do conhecimento de forma positiva e 
desafiadora (1). Tal método, foi amplamente implementado no contexto atual pandêmico devido à COVID-19 em 
que, o ensino presencial precisou ser adaptado para Ensino Não Presencial (ENP). Assim, o acadêmico está 
fisicamente longe do docente e tem acesso aos materiais digitais, sendo a tecnologia o único meio de 
comunicação entre docente-discente (2). Para os estudantes, esta modalidade é benéfica devido à possibilidade 
da flexibilização do tempo, bem como a possibilidade de responder a demandas pessoais e cotidianas (1). 

Por outro lado, o ENP pode gerar um sentimento de solidão, uma vez que não há uma interação entre 
professor/estudante e colegas de classe, o que pode gerar desmotivação pela necessidade de interação (3), que 
é indispensável no método ativo por conduzir o discente ao papel central no processo de ensino-aprendizagem. 
Em outras palavras, a aprendizagem é advinda do relacionamento interpessoal entre o estudante, professor e o 
objeto de estudo, em que as dimensões cognitivas, afetivas, pedagógicas, psicomotoras, sociais e culturais são 
necessárias para a produção do desenvolvimento crítico e pessoal do aluno (4). 

A disciplina de Química requer atenção e comprometimento em razão da complexidade dos conceitos. 
Desta forma, muitas das vezes é considerada uma disciplina pouco atraente (5), dificultando a assimilação do 
conhecimento em função das dificuldades existentes no processo de aprendizagem. Neste sentido, faz-se 
necessário que sejam preenchidas as lacunas entre a desmotivação do estudante durante o ENP, a 
complexidade dos conceitos de química e a apropriação do conhecimento. A diversidade de propostas norteadas 
por princípios com base em metodologias ativas é ampla e significativa, desde a aprendizagem baseada em 
problemas, sala de aula invertida, até o uso da gamificação (6).

O uso de jogos em salas de aula tem demonstrado resultados significativos no processo de construção 
do conhecimento. Assim, o termo Gamificação abriu espaços para estratégias pedagógicas mais prazerosas (7), 
através dos recursos e da lógica que são utilizados nos games. Entretanto, esta prática está relacionada não só 
com o fato de jogar, mas com o agir e pensar como nos jogos, estimulando o protagonismo do discente. Um 
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outro fator que têm grande relevância no uso desta prática é a competitividade, que é uma característica 
intrínseca do homem. Logo, os fatores envolvidos neste método ativo, propiciam o desenvolvimento das 
competências socioemocionais (5-7), que estão previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Paralelamente, os princípios do aprendizado baseados em games se dá pela versatilidade na 
elaboração dos diversos tipos de jogos, bem como a atmosfera que é criada ao jogar. Os estudantes se 
transformam em jogadores, o aprendizado se torna mais divertido, viciante, envolvente, encorajando a reflexão 
do que está sendo aprendido (5-8), permitindo novas oportunidades de aprendizagem e a avaliação do professor 
por meio de feedbacks corretivos. 

Partindo deste pressuposto, foi desenvolvido um ambiente de ensino de Química III para discentes do 
curso Técnico em Manutenção Automotiva do referido campus, baseado em Gamificação a fim de engajar e 
motivá-los quanto a construção de saberes em tempos de ENP. 
 
Desenvolvimento 
 

Este trabalho foi desenvolvido para uma sala de 11 estudantes do Curso de Manutenção Automotiva 
Integrado ao Ensino Médio, para a disciplina de Química III. Percebeu-se a necessidade de adotar novas 
metodologias de aprendizagens diferentes das tradicionais, visto que a presença dos discentes no que se refere, 
ao comprometimento na execução de tarefas propostas pela docente, como por exemplo, em questionários 
avaliativos ou não, monitorias, videoaulas e podcasts, eram inferiores ao esperado. O baixo engajamento por 
estes pode estar relacionado a fatores como desmotivação, dificuldade em compreender conceitos químicos, o 
processo de transição entre o ambiente escolar para o residencial, além de que muitos estudantes entraram para 
o mercado de trabalho durante a pandemia. Isso fez com que o processo de aprendizagem se tornasse 
laborioso, pela dificuldade em ajustar a rotina entre trabalho e estudo. 

Com o propósito de motivar os estudantes na construção do conhecimento ativo, bem como a fixação de 
conteúdos de forma lúdica em ambientes mais desafiadores e atraentes, foram construídos dois jogos interativos 
na plataforma Wordwall, que foi projetada para a criação de atividades personalizadas em modelo gamificado, 
que está disponível para computador e smartphone. Esta plataforma é bastante versátil e possibilita ao professor 
escolher dentre vários modelos de games, sejam na forma de caça-palavras, combinação, diagramas, 
perseguição do labirinto, entre outros vários que estão disponíveis. Além disso, permite que os jogadores se 
identifiquem antes do início da partida, o que possibilita ao professor um controle dos alunos participantes 
(Figura 1). Os jogos foram desenvolvidos de acordo com a ementa da disciplina do curso. Assim, o tema do 
primeiro jogo desenvolvido foi sobre Hidrocarbonetos e o segundo sobre Funções Orgânicas. Vale ressaltar que 
os jogos foram submetidos após apresentação do conteúdo base. 
 

 
Figura 1. Página de identificação 
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 A começar pelos Hidrocarbonetos, o jogo consiste em classificar os tipos de cadeias carbônicas de 
acordo com as imagens que serão disponibilizadas na interface do jogo. Assim, o jogador poderá aprender por 
meio da linguagem visual, efetivando o que foi assimilado durante as aulas (Figuras 2 e 3). 
 

 
Figura 2. Instruções sobre o jogo 
 

 
Figura 3. Hidrocarbonetos: Classificação de cadeias carbônicas 
 

O segundo jogo desenvolvido, foi baseado em Funções Orgânicas que também é parte da ementa do 
estudante e teve como principal objetivo a identificação de funções por meio de imagens. O jogo consiste em 
chegar até a resposta correta antes que o jogador seja capturado por inimigos no labirinto, estimulando a 
agilidade e o raciocínio lógico (Figuras 4 e 5). O jogador tem três tentativas (3 vidas) para completar o objetivo. 
 

 
Figura 4. Instruções sobre o jogo 
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Figura 5. Funções orgânicas  
 

No que diz respeito a implementação da gamificação nesta sala, a primeira impressão por parte dos 
estudantes foi de interesse, já que os jogos possuem esta característica de atrair diversos públicos. Um aspecto 
importante que despertou a competitividade dos jogadores está relacionado ao ranking que é disponibilizado ao 
final da partida. Assim, os jogadores se sentem mais confiantes e comprometidos com o estudo da matéria 
proposta, para atingir melhores colocações no ranking. 
 
Conclusões 
 

Diante do contexto apresentado, foi possível constatar que a implementação de metodologias ativas 
aplicadas ao ensino de química é de grande relevância para a construção e apropriação do conhecimento pelos 
discentes. Motivar e engajar estudantes em tempos de ENP tem se tornado um desafio constante devido a 
diversos fatores que implicam no aprendizado destes. Neste sentido, observou-se que o uso combinado do 
ensino e gamificação se mostraram promissores. O ambiente de jogos continua sendo implementado na 
disciplina de Química III, no sentido de melhorar o aprendizado. 
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Resumo 
Os cogumelos são utilizados como fonte de alimentação desde a antiguidade, uma vez que se trata de um 
alimento relativamente simples e altamente nutritivo. O trabalho teve como objetivo elaborar um plano de 
negócios para a produção e comercialização de cogumelos Shiitake, pela empresa denominada VIP Fungi. A 
empresa tem como propósito oferecer um produto natural, atendendo pessoas jurídicas da cidade de Bambuí-
MG. Para se estabelecer os parâmetros de quantidade a ser produzida, demanda municipal e identificação de 
potenciais clientes, foi realizada uma pesquisa via Google Forms, onde elaborou-se questionários que foram 
aplicados em possíveis clientes da cidade de Bambuí, como os supermercados, restaurantes, hortifrutis, entre 
outros. De acordo com os resultados obtidos na descrição do plano financeiro, a empresa VIP Fungi necessitará 
de um investimento inicial de R$ 11.133,62. De acordo com as demonstrações financeiras, a empresa terá um 
lucro de 21,09%, equivalente a quantia de R$ 2.591,67 ao ano sobre o capital investido e uma rentabilidade 
mensal de 22,97%. Sendo assim, o valor do seu investimento pode ser recuperado em 4 anos e 4 meses. 
Conclui-se, portanto, que há viabilidade para a implantação da empresa VIP Fungi. 
  
Palavras-Chave: Análise de mercado; Plano financeiro; Plano de marketing; Plano operacional.  
 

Introdução 
 

Desde a antiguidade, os cogumelos são utilizados como fonte de alimentação, e por se tratar de um 
alimento relativamente simples e altamente nutritivo, compunham pratos especiais e gastronomicamente bem 
elaborados de sabores bem característicos e atrativos ao paladar humano. Além de seus valores nutricionais, os 
cogumelos também eram utilizados pelos primórdios como um produto medicinal e terapêutico. 

Os cogumelos Shiitake possuem em sua composição química um alto teor de proteínas e fibras 
alimentares e baixo teor de lipídios, além de apresentar uma boa quantidade de fósforo e ácido ascórbico; 
constituindo-se assim, um alimento de excelente valor nutricional (1). Além do mais, os cogumelos possuem 
cerca de 21 aminoácidos essenciais para o corpo e tem duas vezes mais proteína do que a carne bovina (2). 

Os cogumelos comestíveis também apresentam propriedades terapêuticas e medicinais, possuindo 
antioxidantes atuando diretamente contra o envelhecimento das células, fortalecendo o sistema imunológico e 
estimulando as células que combatem infecções e tumores e suas fibras são ótimas aliadas ao bom 
funcionamento do intestino. Além disso, os cogumelos são alimentos funcionais, que ajudam a prevenir uma 
série de doenças como o câncer, doenças cardiológicas e autoimunes, beneficia portadores de doenças crônicas 
e diabetes, atua como fonte de energia, estimula a memória e auxilia o organismo na absorção de nutrientes 
como o ferro e o fósforo (2). 
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Nos últimos anos, os principais produtores de cogumelos comestíveis do mundo concentram-se em 
países como a China, Itália, Estados Unidos e Holanda. Em 2005 esta produção era em torno de 25,7 milhões 
de toneladas. Comparando- se com 2013, houve um crescimento de 42,3% na produção de cogumelos 
comestíveis, passando para 48,7 milhões de toneladas no mundo (3). 

No Brasil, o consumo deste fungo na culinária não era muito utilizado, acredita-se que devido a uma 
cultura herdada do seu país colonizador: Portugal, que não apresentava hábito de consumo deste produto. Foi 
apenas no século passado, com a chegada dos imigrantes japoneses, que o cultivo de cogumelo se iniciou no 
país (4). Nesta perspectiva, o estado de São Paulo concentra hoje a maior produção de cogumelo do Brasil (5). 
A fungicultura é uma atividade típica de pequenos produtores, onde 80% são pequenos e médios agricultores 
familiares. Estima-se que no país existam mais de 300 produtores de cogumelos, caracterizados como micro e 
pequenos agricultores familiares (6).  

Cerca de 14% da população brasileira se declara vegetariana. O que impulsionou o consumo de 
cogumelos no Brasil foi a inserção e aceleração do crescimento dos modelos de alimentação vegetariana e 
vegana (7). Como estes grupos não realizam o consumo de carne animal e seus derivados, os cogumelos são 
excelentes alternativas de fonte nutricional proteica para a substituição da carne é muito recomendada pelos 
nutricionistas para manter o equilíbrio nutricional no organismo das pessoas que aderiram a este modelo de 
vida.  Além disso, além de ser saudável e natural, os cogumelos fazem parte de uma culinária rica, dotada de 
pratos especiais e sofisticados que agradam a muitos paladares. 

Desta forma, os cogumelos frescos e in natura são de difícil acesso e devido à dificuldade de se 
encontrar fornecedores deste produto na região, principalmente pelo fato deles se localizarem em outros 
estados, quando encontrados, são trazidos de locais distantes por intermédio de vários comerciantes e, por se 
tratar de um produto sensível, não atende com êxito o padrão de qualidade exigido pelos clientes, chegando 
muitas vezes murchos e amassados. 

Neste sentido, percebe-se uma oportunidade de investimento na produção de cogumelos comestíveis na 
cidade de Bambuí-MG, levando em consideração que os fatores edafoclimáticos apresenta-se compatível com a 
produção dos fungos, além das toras de madeiras utilizadas (madeira de abacate, mangueira e eucalipto) para a 
sua produção serem bem comuns na própria região. 
 
Desenvolvimento (teórico e/ou prático) 
 

Este plano de negócios buscou ser construído com dados reais cuja análise foi voltada para atendimento 
de um produtor rural que tem o interesse de produzir e comercializar cogumelos Shiitakes. O empreendedor é 
um produtor rural aposentado por idade que vive no meio rural em uma propriedade de aproximadamente 4 
hectares a 20 km da cidade de Bambuí – MG. O produtor possui experiência rural na produção de leite, queijos e 
participação na Feira de Produtos do município. Maiores dados do empreendedor foram omitidos em função do 
sigilo empresarial, inovação da produção de cogumelos na região. Neste sentido, sua identidade permaneceu 
em anonimato. A princípio a atividade será desenvolvida pelo empreendedor com o auxílio de um ajudante, 
autônomo que prestará serviços de forma esporádica, membro da família.  

A proposta do negócio é oferecer os cogumelos naturais, atendendo aos clientes que serão pessoas 
jurídicas, como os hortifrutis, mercados e restaurantes da cidade de Bambuí-MG, visto que há uma demanda 
suficiente e proporcionalmente maior que a oferta de cogumelos não processados industrialmente. 

Durante a pesquisa e análise dos concorrentes foi possível perceber o quanto o mercado de cogumelos 
na região de Bambuí é escasso, sendo esse um grande propulsor para a produção deste produto na cidade. 

Além disso, dos fornecedores (produtores) encontrados que comercializam o cogumelo Shiitake, se 
encontram em municípios distantes da região e pelo fato dos cogumelos se tratar de um alimento bem sensível, 
durante o transporte (que é longo), ele chega até ao consumidor intermediário (hortifrutis, mercados) com uma 
qualidade bem abaixo do esperado. Muitas vezes amassados ou murchos, não se tornando atrativo ao 
consumidor final.  

O processo de produção dos cogumelos se iniciará no seu cultivo totalmente orgânico e a sua 
comercialização in natura. Inicialmente, a empresa iniciará com a produção de cogumelos das espécies Shiitake 
–Lentinula Edodes - (produzido em toras de madeiras). As sementes(micélio) serão compradas e semeadas em 
local propício e úmido. 

A madeira utilizada, pela empresa proposta, para o plantio de Shiitake é o eucalipto verde com idade de 
3 a 7 anos, sendo utilizadas até 10 dias após o seu corte e deve ter 1 metro de comprimento e de 12 a 15 
centímetros de diâmetro, facilitando assim o manuseio das mesmas e a ergonomia dos trabalhadores. Sua 
produção se realizará de acordo com os passos a seguir (Figura 1): 
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Figura1. Produção de cogumelo shiitake pela Vip Fungi. 
Fonte: Os autores, 2021. 
 

Preparo das toras de madeira: as toras devem ser dispostas em uma superfície firme e segura e furadas 
com o auxílio de uma furadeira e uma broca especial para perfuração em madeira verde. Estes furos devem ter 
aproximadamente 2,5 cm de diâmetro, devem ser iniciados após um espaçamento de 5 centímetro do início e 
final da tora, dispondo-se assim deste espaçamento para manuseio das toras e 5 cm de um furo para outro. Em 
uma tora deverão ser feitos 20 furos, de todos os seus lados, revezando entre os espaçamentos das fileiras. 

Inoculação de sementes em cavilha: A semente em cavilha, não é como uma semente de vegetal. A 
inoculação é feita manualmente, onde será introduzida a cavilha do tamanho do furo de 2,5 cm de diâmetro, 
portanto a semente em cavilha é apoiada sobre o furo na tora e pressionada para dentro da madeira. 

Disposição das madeiras em hash (cerquilha): As madeiras inoculadas ficam em repouso entrelaçadas, 
algumas são colocadas na vertical, outras na horizontal, formando uma base. 

Colonização: Deve-se fazer à sombra de árvores, em local fresco e preferencialmente úmido, 
permanecem de 8 a 12 meses (período de apodrecimento da madeira) dispostas em hash, onde há estímulo da 
frutificação. 

Verificação de pragas: recomenda-se que haja uma verificação e monitoramento rigoroso das pragas, 
pois, por ser um alimento de sabor característico, atrai diversos insetos e moluscos. Portanto, deve ser 
observado as características da madeira, coloração, textura, furos, dentre outros. 

Controle das pragas: em geral, o controle das pragas acontece com a aplicação da cal hidratada sobre 
os locais que estão sendo invadidos e contaminados. 

Choque térmico: Após o período de colonização, as toras são colocadas em água fria por um período de 
12 horas que tem por objetivo induzir a proliferação dos fungos. É necessária a higienização com álcool em gel 
das mãos antes de tocar nas toras para evitar contaminações. Este é o momento crucial para atender a 
demanda, já que a frutificação dos cogumelos depende desse choque térmico. Dessa forma, o gargalo está 
nesta etapa e depende da quantidade de caixas d’água disponíveis para sua efetivação, visto que as toras 
devem permanecer em repouso na água pelo período de 12 horas. 
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Golpes contra a madeira: Após o choque térmico, é necessário dar golpes na madeira, para garantir a 
proliferação dos fungos. Trata-se de uma atividade rápida e instantânea, cerca de alguns segundos por tora e 
pode ser realizada com um martelo. 

Posicionamento das toras perpendiculares: É necessário posicionar as toras em formato perpendicular 
em um local com sombra e manter o piso úmido. 

Frutificação: Após 3 ou 4 dias os cogumelos começam a surgir. 
Colheita: A colheita dos cogumelos inicia-se a partir do sétimo dia após o choque térmico, este período 

pode durar de 1 a 3 dias. Eles devem ser colhidos manualmente quando o "chapéu" não estiver totalmente 
aberto, sem utilização de objetos cortantes,  

Embalagem: Após a colheita, os Shiitakes são pesados (200 g); dispostos em uma bandeja de isopor, 
envoltos em filme plástico PVC e rotulados. 

Caixa refrigeradora: Por se tratar de um produto extremamente sensível, após embalados, as bandejas 
devem ser colocadas em caixas refrigeradas para garantir que o produto chegue com plena qualidade aos 
clientes. 

Quando se fala em produção, deve-se levar em consideração os resíduos resultantes do processo 
produtivo, bem como o seu descarte correto no meio ambiente, de forma a gerar o mínimo de impactos 
negativos. Neste caso, o principal resíduo da produção do cogumelo Shiitake, consistem nas toras de madeira 
que são descartadas após a sua utilização, aproximadamente 2 anos ou mais. Estas, podem ser aproveitadas no 
preparo de compostagem nas plantações, ou ainda como insumos para minhocários. 

Em relação ao estudo do mercado consumidor, foi aplicado um questionário online que contemplou 24 
empresas do município, sendo elas por mercados, hortifrutis, restaurantes e outros estabelecimentos desta 
natureza, caracterizando-se em pessoas jurídicas (empresas). A pesquisa revelou que dos 24 respondentes, 20 
empresas (83,30%) não comercializam o cogumelo Shiitake in natura e 4 delas (16,70%) comercializam. 
Portanto, observa-se que há um grande público que não utiliza/comercializa o cogumelo, ou seja, podem se 
tornar possíveis clientes. Os respondentes (30%) acreditam que não há demanda para o produto de acordo com 
seus clientes finais; no entanto, poderiam aplicar uma pesquisa de mercado para saber se a 
comercialização/utilização é viável, bem como apresentar em forma de degustação o produto a fim de instigar o 
consumo daqueles que não o conhecem. 

Além disso, cerca de 25% diz não encontrar produtos de qualidade na região, logo é uma oportunidade 
para a VIP Fungi apresentar seu produto fresco que demonstra alta qualidade; 20% afirmam que não o 
comercializa pela dificuldade de conservá-lo, logo há estratégias de conservação que também podem ser 
ensinadas para esse público; 15% não havia cogitado a possibilidade de comercialização/utilização e desejam 
experimentar, os demais não estão comercializando pois a empresa possui foco em outra área e outros motivos 
não especificados.  

Inicialmente tem-se que 14 empresas comprariam o cogumelo Shiitake in natura para vender, o que 
representa 70% dos respondentes que ainda não comercializam. Destes 11 comprariam de 01 a 05 bandejas e 3 
comprariam de 6 a 10 bandejas. 

Quanto às empresas que comercializam, 75% que corresponde a 4 em números absolutos, compram 
semanalmente, e 25% mensalmente. Levando em consideração que a maioria compra em frequência semanal. 
Observa-se que para suprir a demanda, a produção também deverá ser semanal. Em relação a quantidade de 
bandejas, as empresas que já comercializam o Shiitake in natura compram de 01 a 05 bandejas. 

Dos 24 respondentes: 4 clientes já trabalham com o produto, 14 clientes estariam dispostos a 
implementá-lo nas vendas, respondendo que “sim”, comprariam os cogumelos da VIP Fungi (clientes reais) e 6 
respondentes responderam que não comprariam, no entanto podem ser potenciais clientes visto que é possível 
criar estratégias para conquistá-los.  

Portanto, a partir do estudo de mercado com clientes foi possível chegar ao total de 18 clientes 
atendidos pela Vip Fungi na etapa inicial de comercialização dos cogumelos Shiitake. Destes clientes, 3 são 
hortifrutis, 8 são restaurantes, 5 supermercados e 2 empórios. Em um cenário médio de vendas, tem-se que a 
demanda será de 64 bandejas de 200 gramas de Shiitake por semana. 

Em relação ao plano de marketing, o produto será comercializado in natura em porções de 200 g na 
bandeja de isopor, envolto com papel insulfilm e rotulado. O rótulo do produto será composto por sua logomarca, 
o espaço para informações de lote, datas de fabricação, validade e tabela nutricional. 

A estratégia de precificação é importantíssima para o negócio, visto que a compra só será efetivada se o 
preço justificar a qualidade do produto. Logo, para a empresa ter lucratividade, é necessária uma boa formação 
de preços. A empresa VIP Fungi, inicialmente adota a política de preços baseada na estrutura de mercado, essa 
política tem como referência os preços praticados no mercado (8), mas levando também em consideração o 
levantamento de custos realizado. 

Desta forma, inicialmente, o preço será de R$ 12,00 a bandeja de 200 gramas. Tal valor é equivalente 
ao da concorrência, uma vez que esta comercializa o produto ao valor de R$ 12,00. Devido ao fato de estar 
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entrando no mercado da região, a VIP Fungi trabalhará com um produto de maior qualidade para conquistar 
seus primeiros clientes. Serão adotados como forma de pagamento à vista: dinheiro, transferência e pix.  

O contato com clientes será feito fisicamente e através da internet, na qual, empresas das cidades 
vizinhas e região poderão se comunicar com a empresa de maneira mais rápida e eficiente, acompanhando a 
produção através do conteúdo produzido, realizando seus pedidos. 

Após a realização dos pedidos, o atendimento aos clientes acontecerá de forma personalizada e rápida, 
prezando pela qualidade do produto, como seu sabor e aparência. O produto será produzido e entregue para os 
clientes in natura, fresco e com um prazo bem menor, ponderando valores como a sua pontualidade e 
confiabilidade. A entrega dos pedidos será realizada através de delivery gratuito. 

Em relação a promoção de vendas, a VIP Fungi utiliza-se das redes sociais para a divulgação de seus 
produtos e estímulo da demanda. Além disso, será realizado a degustação de receitas com o Shiitake com 
objetivo de buscar novos compradores e incentivar o consumo do produto. 

A logomarca (FIGURA 2) utiliza cores que chamam a atenção do consumidor e faz relacionar o produto 
à característica de orgânico. Estampada nas cores verde, preta, marrom e bege, traz a ilustração do cogumelo 
Shiitake, caracterizado por sua forma robusta. Além disso, se difere das demais logos, caracterizando o “Vip”, 
exclusivo e de qualidade.

 
Figura 2. Logo da empresa VIP Fungi. 
Fonte: Os autores, 2021. 

O recurso financeiro para o desenvolvimento da produção e comercialização de cogumelos Shiitake foi 
obtido através de recurso próprio do sócio da empresa VIP Fungi, não sendo necessário aquisição de 
empréstimos bancários e de terceiros. 

Após análise financeira da empresa VIP Fungi compreende-se que esta apresenta lucratividade de 
21,09% e uma rentabilidade mensal de 1,91%, recuperando seu investimento em 4 anos e 4 meses. A empresa 
indica uma Taxa Mínima de Atratividade de 23% e VPL de R$ 7.975,08.   
 
Conclusões 
 

De acordo com os resultados obtidos na descrição do plano financeiro, a empresa VIP Fungi necessitará 
de um investimento inicial de R$ 11.133,62. De acordo com as demonstrações financeiras, a empresa terá um 
lucro de 21,09%, equivalente a quantia de R$ 2.591,67 ao ano sobre o capital investido e uma rentabilidade 
mensal de 22,97%. Sendo assim, o valor do seu investimento pode ser recuperado em 4 anos e 4 meses. 
Conclui-se, portanto, que há viabilidade para a implantação da empresa VIP Fungi. 

Na análise Swot (Strengths - Forças, Weaknesses - Fraquezas, Opportunities - Oportunidades e Threats
- Ameaças) da empresa, detectou-se suas forças: qualidade dos produtos, serviço de entrega, vendas por 
telefone e redes sociais e localização; suas oportunidades: abranger o mercado vegano e vegetariano, 
crescimento das redes sociais, participação em feiras, selo orgânico e expansão do mercado; suas fraquezas: 
empresa iniciante, inexperiência no mercado, pequeno quadro de funcionários; e suas ameaças: concorrentes, 
cultura de consumo e o preço do combustível. Ressalta-se que, em relação ao preço do combustível há uma 
preocupação maior visto que esse fator pode prejudicar a manutenção do preço ou ainda, levantar a 
possibilidade de cobrança pela entrega para o preço não ser afetado. 

Em função da pandemia, não foi proposta a venda direta ao consumidor final para resguardar e manter o 
distanciamento social por parte do proprietário que já é idoso. Entretanto, após o controle da pandemia seria 
possível que a comercialização do produto fosse ampliada para a venda direta ao consumidor final. A venda ao 
consumidor final (pessoa física) poderia ser via pedidos por WhatsApp e entrega à delivery semanal e/ou 
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também sendo o produto comercializado na Feira Livre do município, visto que o produtor já participou desta 
com a venda de outros produtos e já é cadastrado. A longo prazo, em um cenário favorável de vendas e 
estimativa do produtor não conseguir atender a demanda sugere-se a iniciativa de convencimento de outros 
produtores rurais familiares participarem em conjunto, via associação ou cooperativa, da produção e venda dos 
cogumelos. Por último, a possibilidade de ampliação do portifólio para a produção de outros cogumelos, tais 
como o shimeji, paris (champignon), portobello, funghi secchi, dentre outros. Destaca-se, finalmente, que a 
produção de cogumelos comestíveis, além de se ter um produto nutricionalmente rico, tem-se também os 
benefícios do tripé econômico-social e ambiental. Econômico-social por garantir a manutenção da renda de 
produtores rurais familiares com sua permanência no campo e ambiental por ser um produto ecológico que 
precisa de um sistema ambiental equilibrado para produzir, cujos resíduos oriundos das toras são importantes 
adubos orgânicos que podem ser incorporados ao solo de pomares, hortas e outras produções familiares. 
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Resumo 
O Projeto “Caminhadas Poéticas” é um projeto de extensão do IFMG campus Bambuí que visa possibilitar o 
conhecimento sobre a vida e poesias de poetas consagrados, fomentar a produção de poesias, ampliar as 
possibilidades de lazer e, ao mesmo tempo, contribuir para a ampliação do bem-estar e da saúde dos 
participantes a partir da promoção da caminhada como atividade física. Diante do contexto da pandemia do 
COVID-19, o projeto “Caminhadas Poéticas” foi replanejado para ser realizado por meio de encontros virtuais. 
Nesse sentido, o projeto vem cumprindo a proposta de reunir pessoas para conversar sobre as obras literárias –
em especial, a poesia -, e seus autores, e sobre o lazer e a caminhada enquanto atividades promotoras de 
saúde, cultura e bem-estar por meio de encontros virtuais, lives e publicações no perfil do projeto no Instagram. 
No entanto, diante das medidas de prevenção ao Covid-19, os encontros presenciais foram cancelados. A partir 
daí, surgiu a ideia de criar o podcast do projeto “Caminhadas Poéticas – IFMG Campus Bambuí”, para motivar 
as pessoas a caminharem e ser um veículo de divulgação da poesia, da cultura, do lazer e da caminhada como 
atividade física promotora de saúde e bem-estar.
 

Palavras-Chave: Caminhada; Cultura; Instituto Federal; Lazer; Poesia.
 
Introdução 
 

O Projeto “Caminhadas Poéticas - educação para o lazer em busca de saúde, cultura e qualidade de 
vida” é um projeto de extensão do IFMG Campus Bambuí que visa possibilitar, aos participantes, saberes 
relacionados a vida de poetas consagrados e suas poesias, bem como fomentar a produção de poesias autorais 
por meio da caminhada. Especificamente, o projeto busca ampliar as possibilidades de lazer dos envolvidos por 
meio de ações voltadas para a educação para e pelo lazer e, ao mesmo tempo, contribuir para a ampliação do 
bem-estar e da saúde a partir da promoção da caminhada como atividade física,  ampliar a produção de cultura 
e aproximar a comunidade interna e externa ao Campus. 

O Projeto “Caminhadas poéticas” vem sendo desenvolvido no Campus Bambuí desde 2018. Antes da 
pandemia do Covid-19, o projeto era desenvolvido pelo núcleo de Educação Física de forma voluntária. Os 
estudantes e servidores eram convidados para caminhar em grupo, em um percurso pré-determinado pelo 
Campus. Cada participante poderia levar (ou não) um texto/poesia autoral ou a obra literária de algum autor 
consagrado na literatura brasileira. Em determinados locais (quiosques), fazíamos uma pausa para repouso ou 
hidratação e esses textos eram recitados e discutidos. Durante a caminhada, fazia-se reflexões sobre vários 
temas, dentre eles, orientações para a caminhada e seus benefícios para saúde física e mental, além de dicas 
para desenvolver uma poesia. 

Em 2020, o projeto foi submetido no processo seletivo para a concessão de bolsas de extensão do 
Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (PIBEX e PIBEX Jr.) do IFMG – Campus Bambuí – 
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Edital 09/2020 e contemplado com duas bolsas PIBEX-Jr. Diante do contexto da pandemia do COVID-19, o 
projeto “Caminhadas Poéticas” foi replanejado para ser realizado em 2021 de maneira virtual.  

Neste sentido, buscou-se promover ações que ampliassem o contato das pessoas com temáticas que 
envolvessem a poesia, a cultura, o lazer, a caminhada por meio de encontros semanais para estudos e 
discussão de obras literárias através da plataforma Google Meet, lives por meio do canal do IFMG Campus 
Bambuí na plataforma Youtube e a utilização da rede social Instagram para interação com o público, divulgação 
das obras literárias de autores consagrados na literatura brasileira, e para divulgação das produções dos 
participantes do projeto. 

No entanto, com o distanciamento social e outras medidas de proteção contra a covid-19, a proposta dos 
encontros presenciais para a caminhada em grupo foi suspenso. Diante disso, surgiu a ideia de utilizar podcasts. 

O podcast é uma publicação digital em formato de áudio que pode ser ouvido ou baixado pela internet a 
qualquer hora, por meio do celular ou do computador, o que possibilita alcançar a proposta inicial do projeto: 
caminhar e ouvir sobre vários temas, dentre eles a poesia. 

Desenvolvimento 
O podcast é uma publicação digital em formato de áudio. Qualquer pessoa com interesse em produzir 

conteúdo específico pode hospedar seu material em formato de áudio com o objetivo de levar mais informação e 
entretenimento ao público ou fazer disso um recurso educacional aberto. Diante da mínima estrutura tecnológica 
exigida, a produção e a distribuição podem ser realizadas de forma simples e por uma única pessoa. Ou seja, 
viabiliza uma produção independente de alcance global (PRIMO, 2005). 

Para gerenciar e distribuir os podcasts é necessária uma plataforma tecnológica de gravação e 
compartilhamento de áudio. No projeto “Caminhadas Poéticas” utilizou-se o Anchor. Esta plataforma permite 
realizar gravar ou fazer upload de áudios editados e, em seguida, organizá-los em episódios com nomes, 
descrições e capas personalizadas. O upload nas plataformas de streaming é automático após configuração do 
programa. A plataforma é gratuita e a distribuição é realizada após rápido cadastro usando um endereço de e-
mail e oferece a distribuição de podcasts nas principais plataformas de streaming, permitindo que criadores de 
conteúdo lancem seus programas de áudio em serviços como o Spotify, Google Podcasts, Deezer, Breaker e 
Radio Public. A Figura 1 ilustra a página inicial do projeto na plataforma Anchor.  

 
 

Figura 1. Página Inicial do projeto na plataforma Anchor.  
Fonte: os autores (2021). 
 

A Plataforma Anchor oferece ainda, dados estatísticos para avaliar o consumo de conteúdo do podcast. 
O Anchor mostra taxas reais de retenção em episódios, que refletem o comportamento de escuta em tempo 
real e permitem entender melhor o que engaja o público, e qual é o perfil do ouvinte do seu podcast baseadas 
na tecnologia de streaming do Spotify.  

A figura 2 apresenta informações sobre a localização geográfica e a plataforma mais acessada 
pelos ouvintes. A Figura 3 apresenta gráficos sobre gênero e idade dos ouvintes e a Figura 4 ilustra o 
número de reproduções organizados por mês do podcast Caminhadas Poéticas. A Figura 5 apresenta o 
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número de reproduções desde a criação do podcast Caminhadas Poéticas, estimativa de audiência e 
número de ouvintes nos últimos 7 dias. 
 

 
Figura 2. Localização geográfica e plataformas mais acessadas pelos ouvintes do Podcast do projeto Caminhadas 
Poéticas. 
Fonte: Anchor/Spotify. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localização geográfica e plataformas mais acessadas pelos ouvintes do Podcast do projeto Caminhadas 
Poéticas.  
Fonte: Anchor/Spotify. 
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Figura 4. Número de reproduções organizados por mês.  
Fonte: Anchor/Spotify. 
 

 
 
Figura 5. Número de reproduções desde a criação do podcast Caminhadas Poéticas, estimativa de audiência e número 
de ouvintes nos últimos 7 dias. 
Fonte: Anchor/Spotify. 

 
Os dados mostram que a maior porcentagem de ouvintes é de nacionalidade brasileira, do gênero 

feminino e possuem idade entre 35 a 44 anos. A figura 4 mostra que, na semana do dia 01 a 07 de setembro, 
foram realizadas 05 reproduções: 03 reproduções no episódio Lives Caminhadas Poéticas, 01 reprodução 
no episódio Textos e Poesias de autores Consagrados e no episódio Coletânea de Poesias Autorais dos 
caminhantes. 

O aplicativo mais utilizado para ouvir os podcasts são Anchor seguido do Spotify. Esses dados foram 
coletados na segunda semana de setembro de 2021. Até esta data, os podcasts foram reproduzidos 106 vezes, 
e a estimativa de audiência é de 5 ouvintes, baseados nos episódios recentes, conforme apresentado na figura 
5.

Estas informações ajudam a organizar o podcast para se concentrar nos momentos que mais 
atraem ouvintes. Assim, pode-se melhorar cada vez mais os episódios. 

O podcast não possui viés comercial, seu objetivo é motivar as pessoas a caminharem e ser um veículo 
de divulgação da poesia, da cultura, do lazer e da caminhada como atividade física para melhoria da saúde física 
e mental da comunidade interna e externa ao Campus Bambuí.

Como mencionado acima, os Podcasts ficam disponíveis em diversas plataformas de áudio e podem ser 
ouvidos pelo computador e no app gratuito para iOS e Android de forma gratuita.  

Para os participantes que não conseguem utilizar os sites ou os aplicativos que hospedam os podcasts 
do projeto (Spotify, Google Podcasts, Deezer, Breaker e Radio Public) estes são disponibilizados no grupo virtual 
criado no aplicativo WhatsApp e podem ser amplamente compartilhados. 
 
Conclusões 
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O Projeto “Caminhadas Poéticas - educação para o lazer em busca de saúde, cultura e qualidade de 
vida” vem cumprindo a proposta de reunir pessoas para conversar sobre as obras literárias – em especial, a 
poesia -, e seus autores, sobre o lazer e a caminhada enquanto atividades promotoras de saúde, cultura e bem-
estar.  

Mesmo não sendo possível realizar a caminhada em grupo devido às medidas preventivas do Covid-19, 
criou-se o podcast “Caminhadas Poéticas – IFMG Campus Bambuí”, como alternativa para atingir a proposta 
inicial do projeto: caminhar e ouvir sobre vários temas, dentre eles a poesia. 

O podcast não possui viés comercial, seu objetivo é motivar as pessoas a caminharem e ser um veículo 
de divulgação da poesia, da cultura, do lazer e da caminhada como atividade física para melhoria da saúde física 
e mental da comunidade interna e externa ao Campus Bambuí. Espera-se que este podcast seja uma 
ferramenta de transformação social ao inspirar e sensibilizar as pessoas sobre as possibilidades do lazer, da 
cultura, da caminhada e das poesias! 
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Resumo 
O Queijo Minas Artesanal (QMA) é um produto elaborado com leite cru, pingo e coalho, que, nas regiões 
mineiras da Canastra e Serro têm ganhado destaque no cenário nacional e internacional, devido às condições 
ambientais e microbianas que geram um produto incomparável. Porém, há dificuldade na comercialização deste 
queijo, devido às poucas pesquisas e informações sobre os Fungos Filamentosos presentes neste alimento. 
Esses dados se tornaram de grande interesse aos envolvidos na cadeia de produção, pois podem propiciar 
melhorias nas etapas de fabricação, na qualidade do produto final, na segurança do alimento e na ampliação do 
número de produtores atraídos em inovar suas queijarias. A construção de uma cartilha deu-se pela necessidade 
de expansão de conhecimentos que contenham caráter instrutivo e linguagem acessível para instruir os 
produtores, visto que não foram identificados materiais educativos voltados para Fungos Filamentosos em QMA. 
Trata-se de um material com tema inédito e relevante ao vislumbrar a premência destas ferramentas 
intermediárias com potencial de oferecer dados científicos e explicações simplistas sobre a importância dos 
fungos na maturação dos queijos artesanais. 
Palavras-Chave: Fungos Filamentosos; Materiais Educativos; Queijo Minas Artesanal. 
 
Introdução 
 
 O Queijo Minas Artesanal (QMA) é um produto elaborado com leite cru, pingo e coalho, através de 
processos específicos passados tradicionalmente de geração para geração nas famílias mineiras, às quais 
englobam uma totalidade de aproximadamente 30 mil produtores, que geram uma manufatura de mais de 50 mil 
toneladas anualmente. A fabricação dos QMA impacta diretamente na questão sociocultural e econômica de tais 
famílias (1; 2), principalmente após o destaque recebido a partir de 2008, cujas peças foram registradas no 
Inventário Nacional de Referências Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (3) e, assim, 
trouxeram reconhecimento de patrimônio imaterial ao modo de se fazer o Queijo Minas Artesanal. 
 As regiões mineiras da Canastra e do Serro têm ganhado destaque no cenário nacional e internacional 
devido às suas peculiaridades no processo de produção e sabores únicos de seus queijos artesanais. Estes 
produtos eram caracterizados por terem suas cascas lavadas, ou seja, os produtores tentavam eliminar os 
fungos que cresciam na parte externa. Porém, com a crescente valorização das peças e a abertura de novos 
mercados após premiações em concursos internacionais, os queijos artesanais que antes eram lavados e 
raspados, ou até mesmo descartados por conterem fungos, atualmente, têm sua versão mofada ou também 
chamada de floridos, chegando às prateleiras do Brasil e gerando grande repercussão (4).
 Sabe-se que os Queijos Floridos importados têm o apreço da população, principalmente a partir do ano 
de 1970 (5). Os profissionais das regiões produtoras visam confeccionar seus Queijos maturados com fungos 
filamentosos para colocá-los no mercado com o propósito de competir diretamente com outros queijos, como 
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Gorgonzola, Camembert, Roquefort e Brie, os quais mantém o padrão de qualidade e segurança em alto 
patamar. 
 No entanto, existem empecilhos na produção e venda de Queijos Mofados/Floridos da Canastra e do 
Serro, sendo os principais: a ausência de informações sobre os Fungos Filamentosos encontrados no Queijo 
Minas Artesanal (QMA) e a problemática de como eliminar os fungos indesejáveis, ou seja, aqueles que colocam 
em risco a segurança do produto final. Outro fator importante é a falta de parâmetros sobre fungos na legislação 
vigente, decorrida pelo fato de que há poucas pesquisas científicas sobre a temática no Brasil, tornando-se 
assim, cada dado obtido de grande relevância (6). Dessa forma, as leis que regem a venda do queijo artesanal 
exigem um padrão de qualidade que pode apenas ser atendido através de informações técnicas. Logo, as 
maiores fontes de informações são as universidades e seus projetos de extensão e pesquisa. Os resultados 
gerados servem como embasamento para esses produtores e, também, a forma como esses dados são 
expostos definem o aproveitamento no campo da pesquisa realizada (7). 
 A Lei Estadual nº 14.185, de 31 de janeiro de 2002, dispõe sobre o processo de produção do Queijo 
Minas Artesanal e outras providências (8), como parâmetros microbiológicos para o QMA. No entanto, a 
legislação ainda não possui especificações para Queijos Mofados/Floridos por razão de existirem poucas 
informações científicas sobre a diversidade de Fungos Filamentosos presentes nos mesmos, dificultando a 
produção e manutenção do padrão de qualidade e segurança de tais itens. Concomitantemente, poucas 
pesquisas foram feitas acerca do perfil microbiológico dos QMA, no que se refere aos Fungos Filamentosos e 
leveduras, logo, dados sobre suas influências no terroir tornaram-se de grande interesse a todos os envolvidos 
na cadeia de produção e maturação dos queijos. Tais conhecimentos poderiam possibilitar melhorias em todas 
as etapas de fabricação e na qualidade do produto final, na segurança do alimento e, consequentemente, na 
ampliação do comércio (6).  
 A construção desta cartilha deu-se em razão de tal necessidade de expansão e extensão de 
conhecimentos gerados pela ausência de fontes de acesso, que contenham caráter instrutivo e linguagem 
acessível, para informar todos os envolvidos na cadeia de produção e maturação dos Queijos Minas Artesanais. 
Este projeto baseia-se na hipótese de que, por meio da elaboração e legitimação de uma ferramenta confiável 
como uma cartilha educativa, será possível expor dados científicos de forma simplista para toda a comunidade, 
com foco principal nos produtores de pequeno e médio porte. Destaca-se, também, que não foram identificados 
materiais educativos específicos voltados para Fungos Filamentosos associados à microbiota de Queijos Minas 
Artesanais, o que converte este trabalho como sendo de grande relevância, ao vislumbrar a premência destas 
ferramentas intermediárias que potencialmente orientem e ofereçam dados científicos e explicações simplistas 
sobre tais espécies aos produtores de QMA. 
 
Desenvolvimento 
 
 Utilizou-se de um método qualitativo para o desenvolvimento do produto técnico, oriundo de uma 
pesquisa realizada nas regiões produtoras dos Queijos Minas Artesanais (6), que teve como objetivo apresentar 
e divulgar os dados gerados em forma de uma cartilha educativa, a fim de conscientizar e oferecer informações 
sobre a microbiota presentes nas peças artesanais, com enfoque nos Fungos Filamentosos e Bactérias do 
Ácido-Lático. A criação da cartilha teve início no mês de janeiro de 2021 e seu progresso se deu pelas seguintes 
etapas: levantamento bibliográfico da temática; escolha dos conceitos biológicos que seriam mencionados, de 
acordo com suas predominâncias nos Queijos Artesanais; escrita do corpo do texto e diálogos a partir da 
seleção dos personagens; elaboração do design da cartilha; e seleção das ilustrações. Todas as reuniões e 
estudos para o desenvolvimento da cartilha deu-se de forma remota, tendo em vista a excepcionalidade da 
pandemia. 
 O levantamento bibliográfico e escolha dos conceitos e espécies biológicas a serem mencionados se 
basearam nas informações fornecidas pela pesquisa “Diversidade de fungos filamentosos e levedura em Queijos 
Minas Artesanal das Microrregiões do Serro e da Serra da Canastra” (6), portadora de dados recentes sobre o 
tema. Outras noções importantes, como questões higiênico-sanitárias, os diferentes métodos de elaboração do 
queijo artesanal e a conexão entre gerações, também foram trabalhadas principalmente na escolha de um pai e 
um filho como personagens centrais, devido às características do público-alvo. Os corpos dos textos e dos 
diálogos entre os personagens foram escritos no pacote de aplicativos Google Documentos e ocorreram por 
meio da organização dos dados científicos, os quais foram cuidadosamente adaptados de maneira lúdica e 
didática para que se tornassem acessíveis aos leitores mais leigos.  
 A elaboração do design da cartilha e a seleção das ilustrações foram realizadas por intermédio da 
liberdade criativa e da construção de um banco de imagens sem direitos autorais advindas tanto de sites como 
Pixabay quanto, principalmente, da plataforma Canva®, onde o design gráfico da cartilha foi estruturado. Para 
tal, foram utilizadas imagens informativas e elucidativas, de caráter de desenhos, com a intenção de levar nosso 



Cadernos técnicos da XVIII Feira de Inovação e Produção Acadêmica 92 

público-alvo, que são os produtores de queijo, a associarem seu ambiente cultural aos embasamentos científicos 
contidos na cartilha. 
 A cartilha (Figura 1) atualmente contém aproximadamente 25 páginas, com dimensão de 148x210mm. A 
fonte “Times New Roman” foi utilizada para o narrador da história; a fonte “Bad Script” para os apontamentos 
técnicos; e a fonte “Glacial Indifference” para o diálogo entre os personagens. O tamanho das fontes variou entre 
12 a 15, cuja cor preta do texto prevaleceu ao fundo claro das páginas. A paleta das cores em tons azuis, verdes 
e laranjas foi empregada com o intuito de ser atrativa visualmente e tornar a leitura mais dinâmica e aprazível. 

Figura 1. Partes da cartilha onde é possível ver a paleta de cores, fontes e dimensões utilizadas para descrever a história de 
José e João, bem como abordar os dados científicos fornecidos pela pesquisa “Diversidade de fungos filamentosos e 
levedura em Queijos Minas Artesanal das Microrregiões do Serro e da Serra da Canastra”. 
  

A cartilha contará a história de José e João, os quais são, respectivamente, pai e filho. José é um 
produtor de queijos frescos prestes a falir que enviou João para o Instituto Federal de Minas Gerais - Campus 
Bambuí para realizar a graduação. Ao retornar para casa com o diploma, João já repleto de conhecimentos 
adquiridos nas disciplinas de microbiologia e genética, decide ajudar o pai a otimizar e melhorar a qualidade das 
peças dos queijos, que eram tradição da família, por meio de uma conversa rica em explicações sobre a 
importância dos Fungos Filamentosos, das Bactérias do Ácido-Lático e demais outras medidas higiênico-
sanitárias, que seriam fundamentais para agregar sabor, segurança e valor ao produto.
 Levando pelo pressuposto que muitos produtores de queijo não tiveram a oportunidade de aprofundar 
seus conhecimentos e sequer realizar um ensino superior ou ensino técnico em áreas biológicas, com enfoque 
na microbiologia, a cartilha tem o intuito de compartilhar dados acerca de Fungos Filamentosos e outros micro-
organismos mais recorrentes em peças de Queijos Minas Artesanais, bem como a importância dos mesmos 
durante os processos de desenvolvimento do produto e maturação. Diante disso, a cartilha utiliza de uma 
linguagem coloquial para facilitar a leitura do público-alvo e uma melhor e mais simplificada compreensão sobre 
os embasamentos científicos. 

Mediante ao fato dos Fungos Filamentosos e demais organismos ainda abrangerem um tema recente e 
pouco discutido entre os produtores de Queijos Minas Artesanais mais leigos, o objetivo do projeto é expandir as 
descobertas científicas à comunidade por meio da cartilha, que se trata de uma ferramenta intermediária que 
possibilita a inclusão e o direcionamento de informações que contenham potencial para inovar e aprimorar as 
metodologias utilizadas no desenvolvimento técnico dos queijos. O material escrito é um instrumento que facilita 
o processo educativo, visto que permite ao leitor um acesso posterior que possibilitará uma releitura e uma 
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superação de eventuais dificuldades através do processo de decodificação e de rememoração (9), que serão 
fundamentais para preencher as lacunas existentes o conhecimento empírico e o tecnológico. 
 Torna-se assim, explícito a função dos pesquisadores de institutos e universidades públicas, que é 
externalizar a sabedoria gerada como forma de contribuição aos membros da sociedade em que estão inseridos, 
garantido a representatividade e a participação nas transformações sociais e na consolidação do ensino, 
pesquisa e extensão (10). Logo, o projeto e seu produto almejam auxiliar na ampliação dos princípios 
envolvendo mitos e verdades a respeito dos queijos artesanais floridos e, uma posterior repercussão positiva 
que culmine na agregação de valor no produto das queijarias.  
 As etapas finais de junção de todos os elementos da cartilha e finalização ainda se encontram em 
desenvolvimento e possuem um prazo estipulado para o final do ano de 2021, para a posterior divulgação e 
disponibilização do material educativo de forma online, acessível e gratuita via mídia social. 
 Este é um dos trabalhos de extensão realizados pela equipe de professores/pesquisadores/discentes, 
que fazem parte do Grupo de Pesquisa do Queijo Minas Artesanal Canastra e Serro (GPq Canastra e Serro), e 
que serão apresentados à comunidade com o objetivo de melhoria dos queijos artesanais e divulgação do 
Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Bambuí.  
Conclusões 
 O projeto ainda está em andamento, mas este já possui data provisional visando a finalização e 
distribuição da cartilha para a população em geral e, especialmente, para os produtores de Queijos Floridos. 
Além disso, em razão dos Queijos Minas Artesanais serem objetos de estudo, tornam-se necessários o 
desenvolvimento de mais produtos técnicos a fim de diminuir as lacunas entre o conhecimento científico, o 
conhecimento empírico e as pessoas leigas. Romper paradigmas possibilita a extensão da educação e auxilia na 
construção de uma sociedade mais regida pela equidade. 
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Resumo 
O IFMG – Campus Bambuí é uma Instituição de Ensino de excelência, que possui uma boa estrutura física e um 
corpo docente numeroso e qualificado, com professores especialistas, mestres e doutores que atuam nas três 
frentes do tripé educacional: Ensino, Pesquisa e Extensão. Nesta direção, tomando como motivação o tamanho 
potencial do IFMG – Campus Bambuí, em se produzir conhecimento, foi criado o projeto “Revista IFMG Com 
Ciência” por membros do Núcleo Estratégico de Apoio à Pesquisa (NEAP), que visa a utilização das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) para a criação de uma revista eletrônica que tem como propósito fazer 
divulgação científica, das pesquisas e estudos que são realizados no campus, de interagir com os seus leitores, 
possibilitando que dúvidas e questionamentos sobre áreas de interesse sejam esclarecidos, e que eventuais 
trabalhos também possam ser divulgados à comunidade. 

Palavras-Chave: Divulgação científica; Materiais digitais; Produção de conteúdo científico e informativo; Revista 
eletrônica. 

Introdução 
 

A informação eletrônica tem sido uma tendência, por se apresentar num custo reduzido quando 
comparado aos modelos impressos. A Internet revolucionou a maneira como o conhecimento é divulgado e 
armazenado. Com os avanços tecnológicos a educação tem se transformado com o passar dos anos, muitos 
especialistas, como Marc Prensky (1), acreditam que os alunos de hoje não são mais as pessoas para os quais 
o sistema educacional foi desenvolvido, de maneira que materiais educacionais e metodologias pedagógicas 
devem estar de acordo com esta nova realidade. Como agravante, há também o cenário de uma pandemia, que 
priorizou os trabalhos remotos e obrigou as escolas a se modernizarem para que sejam capazes de desenvolver 
suas atribuições de uma maneira não presencial. Nesse cenário, a produção e utilização de materiais digitais 
tem sido adotado na maioria das instituições de ensino. 

Em decorrência do isolamento e do corte de custos, devido a pandemia, boa parte das atividades de 
pesquisa e extensão desenvolvidas nas Instituições de Ensino Superior (IES) tiveram suas ações paralisadas, 
mas não extintas. Com isso, uma forma de divulgação dos trabalhos realizados também se faz necessário, para 
que seja dada ciência aos alunos e à comunidade de que os trabalhos de pesquisa e extensão não cessaram e 
que, dessa forma, ainda há possibilidades para que se interessem e participem dos projetos. 

 A situação descrita é a realidade do IFMG – Campus Bambuí, que se trata de uma Instituição Federal 
de Ensino localizada numa área de 328,76 hectares, cerca de 40 mil metros quadrados, onde são oferecidos 
cursos profissionalizantes, de Ensino Médio, de Graduação e de Pós-Graduação. O IFMG – Campus Bambuí é 
uma escola de referência para toda a região e atende mais de dois mil alunos de diferentes cidades nos 17 
cursos que oferece.  
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Para atender a toda demanda o IFMG – Campus Bambuí conta com 143 professores, 138 servidores da 
área administrativa e 82 trabalhadores terceirizados. O seu quadro de professores, em grande parte, é composto 
por especialistas, mestres e doutores de maneira que, além de atividades de ensino, muitos trabalhos de 
pesquisa e extensão são também realizados.  

Tomando como motivação o tamanho potencial do IFMG – Campus Bambuí, em se produzir 
conhecimento, a “Revista IFMG Com Ciência” é um projeto que visa fazer divulgação científica, das pesquisas e 
trabalhos realizados na escola, de interagir com os seus leitores, possibilitando que dúvidas e questionamentos 
sobre áreas de interesse sejam respondidos e que eventuais trabalhos também possam ser publicados e 
socializados, o que traz ao projeto um caráter inovador, no sentido em que se propõe a construção de um 
mecanismo que terá como objetivo impactar o aluno, e comunidade, em três frentes: Ensino, uma vez que os 
trabalhos publicados poderão servir como fonte de estudo para os alunos do instituto e de outras escolas; 
pesquisa, pois do incentivo de veiculação pode surgir o desejo da realização de estudos, para que tenham os 
seus trabalhos publicados pela revista; divulgação, sendo essa a consequência mais óbvia, uma vez que o 
material poderá ser veiculado dentro e fora da instituição.  

Como forma de divulgação do conhecimento, pela sua praticidade, as Revistas Científicas têm um papel 
fundamental neste processo. Segundo Stumpf (2), elas surgiram de um esquema de comunicação por cartas, 
entre os pesquisadores, e das atas e memórias das reuniões científicas. As suas primeiras publicações remetem 
ao século XVII. 

Em decorrência da evolução tecnológica e do surgimento da Internet, a forma como as revistas têm sido 
veiculadas também sofreram uma evolução, como constata Silva, Santos e Prazeres (3). 

A linguagem na escrita e ao público a que se destina, segundo Gonçalves, Ramos e Castro (4), faz com 
que uma revista possa ser classificada em científica ou de divulgação científica, sendo a primeira voltada à 
divulgação entre os pares, em que são escritas em linguagem científica e obedecem a certas características e 
padrões que são estabelecidos pela comunidade acadêmica. Por outro lado, uma revista de divulgação científica 
já busca atender à comunidade em geral, são de caráter mais amplo, abrangendo várias áreas temáticas, 
escritas em linguagem mais acessível, e apesar de poderem ter uma distribuição extensa, nem sempre são 
indexadas em bases de dados internacionais. 

O emprego da terminologia periódico também pode ser utilizado, uma vez que traz o conceito de 
publicação de autorias variadas, com temas de assuntos gerais ou específicos e com uma frequência regular, 
segundo relata as transcrições dos autores no Quadro 1. 

 
 

FERREIRA 
(3) 

[...] publicação periódica é editada em série contínua, sob um mesmo título, a intervalos regulares 
e irregulares, por tempo indeterminado, sendo os números das séries datados ou numerados 
consecutivamente [...] 

SOUZA (4) [...] publicações editadas em fascículos, com encadeamento numérico e cronológico aparecendo 
em intervalos regulares ou irregulares, por um tempo indeterminado trazendo a colaboração de 
vários autores, sob a direção de uma ou mais pessoas [...] 

MEADOWS 
(5) 

[...] se refere a qualquer publicação que apareça a intervalos determinados e contenha diversos 
artigos de diversos autores [...] 

FACHIN (6) [...] são todas ou quaisquer tipos de publicações editadas em números ou fascículos 
independentes, não importando a sua forma ou edição, ou seja, seu suporte físico (papel, CD-
ROM, bits, online) mas que tenham um encadeamento sequencial e cronológico [...] 

Quadro 1 - Publicação periódica  
Legenda: Apresentação do conceito de publicação periódica por diversos autores. 
 

Esclarecido as terminologias, a Revista IFMG Com Ciência é classificada como uma revista eletrônica, 
periódica de divulgação científica, uma vez que é voltada a toda comunidade e não apenas à academia, 
possibilitando que desta forma o seu conteúdo seja menos formal e com um caráter mais didático e informativo.  

Quanto aos aspectos técnicos, a Revista IFMG Com Ciência, por se tratar de uma revista eletrônica está 
alocada num domínio Web do IFMG, tendo sido elaborada a partir do Joomla, que é um software open source do 
tipo CMS, que significa Content Management System, ou seja, é um sistema voltado para a criação e gestão de 
conteúdos Web. Uma ferramenta do tipo CMS consiste numa plataforma digital que oferece as ferramentas 
necessárias para se criar, publicar e gerir conteúdos on-line. A terminologia open source, como o próprio termo 
em inglês diz, é um modelo de desenvolvimento em código aberto, o que possibilita uma distribuição livre e 
gratuita, com um livre acesso aos códigos fontes, de modo a permitir que alterações na plataforma e 
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implementações de plugins e dispositivos sejam possíveis para que determinadas necessidades sejam 
atendidas. A Revista IFMG Com Ciência conta com um corpo editorial, que é composto por membros do NEAP, 
que são os responsáveis por operarem o Joomla, por avaliarem as publicações submetidas à revista e por 
publicá-las. Além do corpo editorial, a revista possui também uma ilustradora, que se trata de uma bolsista 
PIBITI, que se responsabiliza pelas ilustrações da revista e que também auxilia na moderação da plataforma.  

 
Desenvolvimento (teórico e/ou prático) 
 

A Revista IFMG Com Ciência nasceu de uma discussão em uma reunião com alguns membros do 
Núcleo Estratégico de Apoio à Pesquisa (NEAP) do IFMG – Campus Bambuí sobre como os trabalhos 
realizados no campus poderiam ser socializados e apresentados ao restante da escola e a toda sua 
comunidade. A partir desta discussão, houve uma proposta de confecção de uma revista, em formato PDF, a ser 
veiculada no campus, mas num segundo momento, após um consenso entre os membros da necessidade de 
algo mais interativo e dinâmico, que possibilitasse que qualquer um participasse, gerando conteúdo, chegou-se à 
proposta de criação de um blog, por acreditar que esta plataforma além de mais abrangente, chegando para fora 
dos muros da escola, também facilitaria a participação de todos os interessados.

Ao fim, a proposta do blog foi anexada ao conceito da revista, dando origem a duas frentes, uma on-line, 
em que um site hospedaria a revista, numa proposta parecida a de um blog, em que qualquer leitor poderia 
submeter alguma publicação; e a outra frente, a off-line, em que num período trimestral um compilado dos 
trabalhos publicados seriam convertidos e diagramados em PDF para que fosse veiculado dentro e fora da 
escola. Para tornar a revista ainda mais interativa foi proposto também uma seção de perguntas e respostas, na 
qual ilustrações amigáveis de um mascote da revista, o personagem do famoso jacaré Jack, que vive na lagoa 
principal do campus, seria utilizado para interagir e responder aos leitores, buscando caso fosse necessário a 
ajuda e participação de outros pesquisadores e estudiosos.

 Desta maneira, chegou-se ao consenso de que a revista teria três seções, sendo a “Você Sabia?”, em 
que conteúdos de diferentes áreas do conhecimento pudessem ser postados; a “IFMG em Ação”, que teria o 
propósito de divulgar os projetos da escola; e o “Jack Responde”, sendo essa a seção apresentada pelo 
mascote, que teria como objetivo responder as perguntas enviadas pelos leitores da revista.

Uma vez concebido o formato da revista, entrou-se em contato com o setor de Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação (CGTI) do IFMG - Campus Bambuí, que prontamente recomendou a utilização do 
Joomla, para a criação do site da revista, pois acreditavam que esta plataforma, além de ser de fácil utilização, 
atenderia a todas as necessidades que foram expostas e o implementaram num domínio Web do próprio IFMG 
no endereço eletrônico: https://ciencia.bambui.ifmg.edu.br, conforme ilustrado na Figura 1.  

    

 
Figura 1 -  Plataforma Joomla 
Legenda: Print da plataforma Joomla em funcionamento.
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Fonte: Os autores, 2021.
 

Para dar vida ao mascote da revista, o jacaré Jack, o NEAP realizou um concurso de ilustrações, em que 
o desenho que estivesse mais de acordo com a proposta da revista e que fosse mais criativo, o seu criador seria 
convidado a participar do projeto, como bolsista PIBITI, trabalhando na diagramação da revista e na exploração 
do personagem na seção Jack Responde. Deste modo, uma vez realizado o concurso e selecionada a bolsista, 
a equipe de trabalho estava completa, sendo composta por membros do NEAP, formando o Conselho Editorial, 
cujo trabalho, além de moderar a revista, é também a de avaliar as publicações submetidas e de uma 
ilustradora, a bolsista, que além das ilustrações também auxilia na moderação do site e diagramação da revista. 

Uma vez consolidada a equipe de trabalho, antes da revista ser apresentada à comunidade, coube ao 
Conselho Editorial a criação de seus primeiros conteúdos e à bolsista, após o seu ingresso na equipe, 
confeccionar o logo da revista e a primeira ilustração do jacaré Jack, descrito na Figura 2, se apresentando aos 
leitores e convidando-os a participar com publicações. 
 

 
Figura 2 - Primeiras ilustrações da bolsista. 
Legenda: Logo da revista e imagem de apresentação do jacaré Jack. 
Fonte: Os autores, 2021.
 

Quanto ao trabalho de divulgação, ele tem sido feito pelo site institucional do IFMG – Campus Bambuí e 
por suas redes sociais. A cada publicação um e-mail de divulgação também é enviado a toda comunidade do 
campus, com o intuito de não apenas divulgar a postagem, mas também de veicular o nome da revista e 
convidar os seus leitores a submeterem textos para publicação. Para a seção “Jack Responde”, perguntas de 
cunho científico são enviadas pelos seus leitores para o e-mail “ifmgcomciencia.bambui@ifmg.edu.br” e caso 
seja necessário, pesquisadores ou especialistas do tema são convidados pelo Jack a colaborarem com a revista, 
redigindo uma explicativa sobre o tema que é veiculado na seção, sendo a resposta apresentada pelo mascote 
Jack em conjunto com uma ilustração criativa feita pela bolsista em que o relaciona com a explicativa 
apresentada.   

Para o acompanhamento e avaliação do projeto, o NEAP tem se guiado pelo número de acessos aos 
artigos publicados e pelo número de trabalhos submetidos. A meta do projeto é a de fazer uma publicação por 
semana, alternando em cada uma de suas três seções. Tendo a revista sido apresentada à comunidade no dia 1 
de junho de 2021, até o momento, dia 30 de agosto de 2021, houve 8 textos submetidos à seção “Você Sabia?”, 
7 à seção “IFMG em Ação” e um total de 18 perguntas enviadas à seção “Jack Responde”, tendo o jacaré Jack 
esclarecido até o momento 3 delas. Na tabela abaixo é possível conferir as publicações que foram feitas até o 
momento e o número de acessos em cada uma delas.

 
Título das publicações Acessos Data de 

publicação
Prazer, Jack! 230 27/05/2021 
Covid e os animais. 216 14/06/2021 
Educação a distância e ensino remoto no ensino médio nos Institutos Federais 
antes e durante a pandemia por Covid-19. 225 21/06/2021 
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Muito além das equações do 2° grau. 551 30/06/2021 
Jack Responde: Desvendando as vacinas contra COVID-19. 276 07/07/2021 
As vespas e o controle biológico. 149 14/07/2021 
Economia Solidária 58 21/07/2021 
Jack Responde: Quanto tempo vive uma borboleta? 422 28/07/2021 
Diferentes tipos de embalagens influenciam no sabor e textura do queijo 
Canastra. 135 04/08/2021 
Ayahuasca: uma bebida milenar sagrada e patrimônio cultural da região 
Amazônica. 169 11/08/2021 
Jack Responde: Por que a pipoca estoura? 186 18/08/2021 
Uma plataforma do IFMG para expansão dos negócios no mercado internacional. 86 25/08/2021 
Tabela 1 - Publicações até o momento. 
Fonte: Produzido pelos autores, obtido pela plataforma Joomla em 30/08/2021. 
 

Neste texto procurou-se apresentar as motivações que levaram à criação do referido projeto e como se 
deu a sua idealização, tendo sido narrado todo o processo, desde o seu início. É importante mencionar, que 
neste momento em que o resumo de submissão à FIPA é redigido, o projeto ainda está em andamento, de 
maneira que até o momento do evento, muito ainda será realizado, o que poderá ser constatado na 
apresentação do trabalho. 

 
Conclusões 
 

A Revista IFMG Com Ciência é um projeto que contribui diretamente no tripé educacional: Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Pois, tendo a revista a proposta de compartilhar estudos acadêmicos, tais trabalhos 
poderão ser utilizados por alunos e professores de diferentes escolas, gerando com isso um conhecimento que 
será coletivo. Quanto a pesquisa e extensão, há um favorecimento direto, que é resultado da divulgação dos 
trabalhos que são realizados no campus, pois alunos e interessados podem ao tomar ciência de tais projetos 
serem motivados a participar, contribuindo assim para o enriquecimento desses trabalhos e para um aumento do 
número de participações em pesquisa e em ações extensionistas, além da possibilidade da submissão de 
trabalhos, que poderá incentivar os alunos da instituição a realizarem pesquisas para terem os seus trabalhos 
publicados por essa revista digital.  Por outro lado, os dados apresentados sobre os números de submissões e 
de acessos mostram que a Revista IFMG Com Ciência foi muito bem recebida pela sua comunidade, e 
somando-se a isso o acompanhamento próximo do NEAP, uma vez que o mesmo é o idealizador e o executor 
do projeto, traz indícios de que este poderá ser um projeto duradouro e com um grande potencial a ser 
explorado. 
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Resumo 
Acessibilidade não é apenas ter acesso a um local, mas também situar-se em relação aos ambientes e as 
atividades que nele ocorrem de maneira autônoma. Muitos brasileiros com algum tipo de deficiência visual não 
têm acesso à educação devido à falta de pisos táteis para a mobilidade nas instituições de ensino, sendo 
justificada por serem onerosos. Após pesquisas desse grupo, observou-se a possibilidade de fabricação desses 
pisos via reciclagem de polietileno de alta densidade (PEAD) dos potes de iogurte do campus Bambuí, porém, 
demonstraram-se quebradiços. Assim, o objetivo desse atual trabalho foi descrever resultados parciais da 
produção de pisos táteis pela reciclagem de PEAD em conjunto com fibra natural gerando os compósitos que 
apresentam maior resistência. O PEAD picotado foi colocado em um molde do piso tátil, levado para uma fonte 
de calor e esperou-se derretimento. A adição da fibra natural, piaçava, seria após esse derretimento, porém o 
mesmo não ocorreu por ausência de calor suficiente para derretimento total do PEAD. Nesse período de 
pandemia, esses experimentos estão sendo realizados em casa e a fonte de calor sendo a churrasqueira. 

Palavras-Chave: deficiente visual; inclusão educacional; PEAD. 
 

Introdução 
 
A visão é utilizada para adquirir informações sobre o meio ambiente na vida diária e, assim, mover-se 

com segurança de um lugar para outro. Os deficientes visuais não têm o mesmo privilégio. Eles precisam de um 
companheiro ou planejar com antecedência como chegar em determinado lugar usando outras fontes de 
informação.  

As discussões sobre direitos e equiparação de oportunidades para todos, contribui de forma decisiva 
para a conquista da cidadania plena e facilitar o acesso de todas as pessoas a todos os lugares, de forma 
segura e autônoma, é oportunizar o cidadão de desfrutar do seu direito de liberdade. A falta de autonomia pelo 
deficiente nas instituições de ensino, reforça ainda mais as arquiteturas não inclusivas. 

O piso tátil é parte constituinte da sinalização, através do qual a pessoa com deficiência visual realiza 
seu deslocamento de modo mais rápido, mais seguro e melhor referenciado. A inserção dos pisos táteis contribui 
para nortear os não-videntes ou as pessoas com baixa visão a fim de que estes possam trafegar com 
segurança. Esses pisos têm como referências as normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT9050) e são subdivididos em: piso de alerta e o piso direcional (1). 
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Os pisos citados são fabricados por materiais como inox, concreto e outros. Algumas empresas os 
confeccionam via materiais recicláveis como pneus, policloreto de vinila (PVC) e borrachas contribuindo para 
minimizar um dos grandes problemas ambientais que é o excesso de plásticos.  

A utilização de polímeros termoplásticos do tipo polietileno de alta densidade (PEAD) pós consumo para 
confecção desses pisos táteis por meio da reciclagem é uma alternativa interessante que pode conciliar 
aspectos econômicos com benefícios ambientais. Porém, em estudos anteriores realizados por esse grupo de 
trabalho, os pisos fabricados com esse material ficaram quebradiços. Neste sentido, o estudo para a adequação 
e modificação dos materiais poliméricos é um ponto de grande importância.  

A aplicação de materiais lignocelulósicos, fibras naturais ou sintéticas, como um componente de reforço 
aos materiais poliméricos reciclados dá origem aos compósitos que tem chamado a atenção por causa de seus 
baixos preço e peso específico, além de características mecânicas interessantes para seu uso.  

Deste modo, a reciclagem de PEAD de embalagens na forma de compósitos com fibras vegetais 
apresenta grande potencial de viabilidade técnica e econômica. Dentre as fibras a serem utilizadas, será 
aplicada a piaçava da vassoura. O uso de fibras naturais como reforço em materiais compósitos vem ganhando 
destaque em diversos setores, principalmente por serem biodegradáveis e apresentarem propriedades e 
morfologia muito atraentes.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar essa ideia de compósito com para aplicação 
nos pisos táteis. Este projeto foi aprovado em Edital do ano de 2020 que ficou paralisado até abril de 2021 
devido a pandemia do Covid 19.   

 
Desenvolvimento  

 
No ano de 2019 foram realizados alguns testes com a fabricação do piso tátil utilizando somente o 

PEAD. Testes estes que foram promissores à confecção, porém o piso caracterizou-se como quebradiço. Com a 
finalidade de melhorias, pesquisou-se formas de tornar esse piso firme para utilização, sendo encontrada em 
artigos a ideia dos compósitos. 

A adição de fibras, chamadas de reforço ou carga, ao material polimérico, chamado de matriz, forma um 
produto conhecido como compósito. Esse produto possui propriedades novas, únicas e disponíveis que são 
diferentes ou superiores às dos materiais individuais. 

O uso de fibras naturais em compósitos vem ganhando atenção devido à sua abundância, baixo preço e 
reciclabilidade. Devido as suas propriedades mecânicas e físicas, indústrias automotiva, de embalagem e a 
construção civil desenvolveram novos compósitos contendo fibras naturais, especialmente celulose (principal 
componente de suporte de carga), hemicelulose, lignina e pectina, com o objetivo de melhorar a qualidade de 
seus produtos (2). 

A celulose é um homopolímero com uma cadeia linear composta pela repetição de unidades de anidro-
D-glicose e possui a fórmula geral de (C6H10O5)n. Devido a possibilidade de fazer ligações de hidrogênio intra e 
intermolecular, há a formação de domínios amorfos ordenados, criando a estrutura da fibrila. Tais fibrilas, 
apresentam estrutura semicristalina conferindo alta resistência (2). 

As fibras celulósicas podem ser encontradas com diferentes características, o que influencia diretamente 
o seu comportamento. A celulose de fibra longa, possui grande capacidade de resistência (principalmente à 
tração), de absorção de água e porosidade significativa (3). Assim, acredita-se que a adição de piaçava, fonte de 
fibra celulósica e de grande quantidade de lignina trará a tensão desejada ao piso. 

Para um primeiro teste, ainda em pandemia, o projeto foi reformulado de forma tal que os estudantes 
pudessem executar atividades teóricas e práticas nos próprios domicílios. De certo que os recurso não são os 
mesmo que são ofertados no campus do IFMG, mas conseguiu-se os resultados iniciais, com a orientação e 
auxílio logístico das professoras.  

Os dois estudantes desse projeto realizaram os testes cada um em sua casa tomando os devidos 
cuidados e sob orientação das professoras de maneira virtual. Eles não estavam sozinhos no momento do 
experimento, contando com a presença de algum familiar. Assim, embora os experimentos tenham sido 
realizados em locais diferentes, os procedimentos e os resultados foram, quase em sua totalidade, os mesmos. 

Estudante (A): os plásticos foram higienizados e cortados em pequenos pedaços de 5cm. No processo 
de derretimento dos polímeros foi utilizado uma churrasqueira doméstica, aquecida por carvão, e uma 
fôrma/molde de piso tátil de alerta fabricada em metal galvanizado (Figuras 1A e 1B). Foi utilizado óleo de 
cozinha para lubrificar a superfície do molde para posterior desmolde do piso.  
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Figura 1. (A) PEAD devidamente preparado e colocado no molde do piso tátil de alerta; (B) molde na churrasqueira iniciando 
o processo de derretimento. 
 

Uma questão relevante que diz respeito ao reforço dos polímeros com fibras naturais é a sua 
degradação térmica, que ocorre em média em torno dos 200 °C, o que se configura como fator limitante à 
temperatura de moldagem (4). Devido a isso após extração das fibras, essas deverão ser distribuídas no PEAD 
já na fôrma, antes do resfriamento.  Porém, após o tempo de derretimento de 1 hora e 20 minutos, observou-se 
que durante o procedimento apenas a parte de baixo, aquela em contato direto com o molde, estava derretendo, 
enquanto em cima, o estado do plástico ainda era sólido. Então, para acelerar o processo de derretimento, 
aumentou-se a quantidade de carvão favorecendo chamas mais altas que acabaram por entrar no molde e 
queimar o PEAD. Esse processo já era previsto pelos autores devido o PEAD ser um material orgânico com 
características de queima. O resultado obtivo foi um PEAD totalmente derretido e queimado após 15 minutos, 
sem condições de adição da piaçava (Figuras 2A e 2B). 
 

  
Figura 2: (A) PEAD totalmente derretido e queimado após pegar fogo durante o derretimento; (B) desmolde do piso tátil de 
alerta. 
 

Estudante (B): realizou-se o mesmo processo, porém sem aumentar as chamas, o que culminou em um 
não derretimento da parte superior, impossibilitando a adição da piaçava (Figura 3).  
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Figura 3: PEAD dentro da forma de piso tátil direcional após o processo de derretimento. 
 
Considerações Finais 
 

Mesmo tendo materiais semelhantes aos que foram utilizados nos testes feitos no Campus, não foi 
possível replicar o teste em casa, uma vez que a churrasqueira não tem a mesma potência de uma forja 
(utilizada no campus) e a natureza do material plástico usado no teste fora do IFMG pode ter interferido no 
resultado esperando. 

Novos testes serão realizados, utilizando a forja no campus, possibilitando a adição da piaçava. 
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Resumo 

A pecuária de leite vem se transformando ao longo dos anos, e tendo como principal mudança a busca por 
novas tecnologia. Porém, muitas dessas inovações tecnológicas se tratavam de softwares e ferramentas de 
difícil compreensão e acesso aos produtores. Por esse motivo temos um novo problema dentro do setor leiteiro, 
a regressão tecnológica, a qual dificulta a evolução da atividade leiteira e queijeira. Pensando nesse problema, 
este trabalho tem como objetivo promover o desenvolvimento tecnológico e inovador da pecuária, através da 
implementação de um “curral inteligente” e futuramente o desenvolvimento de um software de gestão leiteira 
denominado “Cattle book”. O sistema “Cattle book” irá atuar na modernização das instalações de manejo dos 
sistemas de produção de leite, através de sensores (sensores de nível baixo e alto, sensores de infravermelho e 
sensores de fluxo) e câmeras de segurança. Após a implementação dos mesmos, será criado o software de 
gestão leiteira, que irá facilitar o uso dos sensores, câmeras e otimizar a coleta de dados nas propriedades. 
Dessa forma, será criado um sistema dinâmico, que buscará incentivar os produtores a melhorar a gestão dos 
processos produtivos. 
 

 
Palavras-Chave: Bovinocultura, otimização, precisão. 
 
Introdução 
 

A agropecuária consiste no conjunto entre o cultivo da agricultura e criação da pecuária, seja para o 
consumo humano ou o fornecimento de matérias-primas. A criação pecuária vem crescendo a cada dia com foco 
no setor da bovinocultura de leite, este que é um dos setores mais antigos de produção no Brasil (5). 

Com o passar dos anos o setor leiteiro passou por diversos obstáculos e desafios, se tornando um dos 
principais setores agropecuários, sendo o responsável por ajudar a mover a economia regional e brasileira (8). 

Diante deste contexto, algumas tecnologias ou até mesmo melhorias dos processos nestas propriedades 
são evitados no intuito de não modificar o modo artesanal de produção, consequentemente tais modificações 
são associadas a perda da originalidade do produto, como por exemplo no caso de queijos artesanais. 
Importante citar que novas tecnologias são criadas para auxiliar a resolver os problemas do dia a dia do produtor 
rural, visando aumentar sua produtividade e lucro (4).

Uma das reclamações do setor leiteiro é o fato de que os produtores rurais não aplicam as técnicas e os 
avanços estudados e alcançados nos institutos de ensino, pesquisa extensão, o que dificulta a evolução da 
atividade leiteira e queijeira. Assim, o objetivo deste trabalho é promover o desenvolvimento da pecuária leiteira, 
mediante o processo de transferência de muitas dessas tecnologias através da implementação de sensores para 
criação de um “curral inteligente” e futuramente o desenvolvimento de um software de gestão leiteira 
denominado “Cattle book”.
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Desenvolvimento  
 
A produção de leite no Brasil vem se intensificando, e sua participação é cada vez mais presente no 

mercado do agronegócio mundial. Com isso, ao longo dos anos essa atividade precisou passar por muitas 
mudanças tecnológicas que ajudaram a melhorar a qualidade e produtividade dos produtos lácteos no país (4). 

Com os avanços tecnológicos das últimas décadas é possível aumentar a produção de leite em um 
sistema de produção com menores custos (7). Com isso surgem novas possibilidades aos produtores de se 
capacitarem e tecnificarem, e como resultado possibilitar melhores condições financeiras as suas famílias, 
mantendo-a no campo (2).  

As novas tecnologias não são tão bem planejadas para os produtores rurais, tendo um manuseio 
complicado e com valores esdrúxulos, gerando o desinteresse dos mesmos. Dessa forma, a produção de leite é 
pouco tecnificada quando comparada a outros países (3).   

Com a criação de um produto personalizado para cada produtor, que facilite na interpretação dos dados 
e traga benefícios a sua fazenda, é possível gerar um cenário tecnológico que colabore com a melhoria da 
gestão da produção dos animais e consequentemente aumento de seu lucro (9). 

A disponibilidade de uma gama de sensores criados, sendo eles de movimento, produção, localização, 
entre outros (6) surge com o intuito de auxiliar os produtores e os funcionários da área de bovinocultura leiteira. 
Este tem como a principal função facilitar o manejo e acompanhamento dos animais da fazenda, sendo 
essencial para aumentar a produção na área e alcançar o sucesso (10). 

O sistema Catlle Book irá trazer as propriedades rurais para perto da tecnologia com a implantação de 
currais “inteligentes”. Para isso, serão realizadas intervenções nas instalações de manejo de bovinos com o uso 
de sensores e equipamento de vigilância em diversas áreas do sistema de produção. Está ação tem como 
objetivo monitorar e gerenciar informações para melhoria nas tomadas de decisão sobre o funcionamento das 
propriedades como um todo. Serão utilizadas as ferramentas a seguir, para o desenvolvimento da ação 
proposta: 
 
1.1) Sensores 

 
 Para analisar, quantificar e interpretar as atividades da propriedade serão utilizados sensores de nível 
baixo e alto, infravermelho, reconhecimento facial, fluxo e câmeras diversas. 
 
1.1.1) Sensores de nível baixo e alto 

 
Um sensor de nível alto e baixo são sensores que funcionam no sistema ON/OFF com a válvula de fluxo. 

Enquanto o nível da água estiver entre o sensor de máximo e mínimo a válvula de fluxo ficará aberta, quando o 
nível da água estiver abaixo do sensor de nível mínimo a válvula é fechada e é enviado um alerta informando 
que há problema com o fornecimento de água. 
 Os sensores de nível alto e baixo nos bebedouro e da caixa d’agua funcionam de forma simultânea, 
sendo assim, o sensor de nível baixo é posicionado na altura de 30% da capacidade máxima da caixa d’agua, 
enquanto o sensor de nível alto corresponde a 100% da capacidade. 

Quando o sensor de nível alto não detectar presença de água, uma válvula de fluxo acoplada na caixa 
d’agua é acionada liberando a passagem de água e ira fechar somente quando repor a quantidade de água que 
faltou no bebedouro (ou seja, quando atingir 100% da capacidade). Caso o sensor de nível baixo pare de 
detectar a presença de água, automaticamente a válvula de fluxo veta todo e qualquer tipo de acionamento de 
fluxo e um sinal é emitido indicando que a capacidade do recipiente está em estado crítico e medidas devem ser 
tomadas.  

O consumo de água por uma vaca por dia pode varia bastante devido ao clima, produção, idade, 
alimentação, entre outros fatores, em média uma vaca pode beber 80 litros de água por dia e gastar 6 litros de 
água para cada litro de leite produzido. Devido a sua necessidade de reposição de líquidos é necessário que 
estes animais tenham sempre acesso a agua limpa e de qualidade, com a utilização do sensor de nível os 
animais sempre terão acesso a água e assim será preservado sua produção, aja vista que em uma fazenda 
onde a média de produção das vacas é 20 litros de leite por dia, a redução de 1 litro por vaca pode significar 
prejuízos de R$ 2,1353 por vaca (11). 
 
1.1.2) Sensores de infravermelho 
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O sensor de infravermelho possui um sistema de comunicação entre duas pontes, uma que envia um 
feixe de luz infravermelha e uma que recebe. Quando ocorre a interrupção desse feixe de luz pela passagem de 
um objeto por exemplo, ocorre o envio de um alerta. 

Este alerta em parceria com as imagens das câmeras irá possibilitar a identificação de qual foi a vaca 
que demostrou esse comportamento e o horário exato que deverá ocorrer a inseminação, aumentando a taxa de 
sucesso. Para isso, os sensores serão instalados ao decorrer de todo curral, com distanciamento entre 1,20m a 
2,00m entre um e outro e com altura de 1,80m do solo. Quando a vaca realizar a monta em outra vaca, a mesma 
irá passar pelo feixe do sensor e gerar um alerta. Este alerta trará informações importantes como: data, horário e 
em quais sensores foram estimulados.  

Em uma propriedade onde a produção média é de 20 litros de leite por vaca por dia, sendo pago R$ 
2,1353 o litro de leite (11) caso ocorra atraso no parto desses animais irá corresponder a um prejuízo de R$ 
42,70 por animal por dia de atraso. Através da solução desse problema será possível usar esse capital em uma 
nova área dentro da propriedade, como por exemplo na aquisição de novos equipamentos ou realização de 
cursos de capacitação para os funcionários. 
 
1.1.3) Sensores de fluxo 

 
Os sensores de fluxo são utilizados para medir a quantidade de líquido que passa pelo mesmo durante 

determinado período de tempo. Por se um produto caro uma alternativa encontrada é a criação de um sensor de 
fluxo que irá ficar acoplado nas mangueiras de cada conjunto de teteiras, medindo em tempo real o fluxo de leite 
de cada vaca, facilitando o monitoramento da produção individual de cada vaca. 

Com a utilização desse sensor não será mais necessário realizar a pesagem do leite manualmente, uma 
vez que o sensor de fluxo alinhado com um sistema de reconhecimento facial do gado, poderá controlar qual 
animal está sendo ordenhado e qual a sua produção em litros de leite. 

Ao acompanhar a produção individual dos animais é possível elaborar um plano nutricional preciso 
dentro da propriedade, baseado no desempenho e exigências nutricionais dos animais. Com essa atitude 
reduzimos os custos com a dieta e otimizamos o desempenho produtivo dentro do sistema de produção de leite.  

 
1.1.4) Câmeras de Segurança 

 
As câmeras de segurança são equipamentos que possuem uma lente de curto e longo alcance que 

capturam as imagens e as enviam para serem armazenadas em um local separado, que pode ser por exemplo 
um HD externo. A câmera será instalada na pilastra do galpão, na altura de 3 a 5 metros do solo para 
potencializar a área de visão. A câmera será utilizada com intuito de observar os animais no galpão, através das 
imagens das câmeras em parceria com os sensores de infravermelho, e assim será possível identificar quais 
animais apresentaram comportamento de cio, além de ser uma ótima ferramenta para observação da saúde e 
bem-estar dos animais em tempo real. 
 Com a utilização desse sistema não será necessário ter um funcionário fixo no local observando os 
animais ou na sala de vídeo por exemplo, pois como serão gerados alertas com o horário, data e qual sensor foi 
estimulado é possível buscar na gravação e identificar o animal. 
 A escolha pelo monitoramento por câmeras possibilita ao produtor acompanhar seus animais ao vivo em 
qualquer momento do dia, com isso evitamos possíveis acidente com os animais e notamos comportamentos 
que podem ser sintomas de algum distúrbio que está ocorrendo com o animal. Quando notado de forma rápida 
qualquer comportamento atípico do animal, as chances de solução são maiores e o risco de morte é reduzido, 
fato este que pode significar um grande prejuízo para o sistema de produção. 
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Figura 1: Croqui curral inteligente IFMG CAMPUS Bambuí 
Fonte: Os autores (2021) 
 
Conclusões 
 

Ao final do projeto é esperado que o sistema “Cattle Book” seja implantado e validado nas 
propriedades, o que irá possibilitar assim sua disponibilização aos produtores rurais e suas propriedades. Ou 
seja, estaremos trazendo uma nova forma de produzir baseada na tecnologia associada a manutenção e 
otimização do sistema de produção de leite ou queijo. 
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2.3 Desenvolvimento de Plataforma de Percussão Eletrônica 
Sintetizadora de Baixo Custo Utilizando Raspberry 
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Resumo 
O projeto a seguir apresenta um instrumento musical capaz de sintetizar diferentes tipos de sons, que serão 
configurados pelo usuário. A forma de tocar o instrumento se assemelha a uma bateria eletrônica, na qual o 
usuário utilizará baquetas tocando os PAD's, que aqui na verdade simulam as peças de percussão ou o disparo 
de qualquer amostra sonora. Cada PAD será dotado de sensores que detectam a batida e geram sinais elétricos 
que passarão por circuitos eletrônicos condicionadores e então serão enviados para um computador de tamanho 
reduzido, que é o Raspberry. Este equipamento possuirá um sistema operacional gratuito embarcado que 
utilizará um programa responsável para converter a leitura dos sinais elétricos em notas MIDI. Estas notas serão 
enviadas a outro programa, uma estação de trabalho de áudio digital, a qual será utilizada para disparar 
amostras de sons e realizar síntese sonora. 

Palavras-Chave: Engenharia de Áudio; Microcontrolador; MIDI; Música; Produção Musical. 
 
Introdução

 
Com a inserção e o desenvolvimento da eletrônica no universo musical, o homem tem desenvolvido 

novas formas de geração e manipulação sonora para criar novos instrumentos musicais, ampliando assim as 
possibilidades e funcionalidades de diversos instrumentos. Com a popularização dos computadores, 
microprocessadores e afins, o universo digital invadiu o meio musical a partir da década de 80. E desde então 
essa evolução e diversificação dos instrumentos musicais tem se expandido de forma exponencial. 

A pandemia causada pelo COVID-19 afetou vários setores, exigindo uma adaptação generalizada por 
parte de toda a sociedade, e para dar continuidades às suas atividades diárias sejam elas pessoais ou 
profissionais de forma saudável, medidas de segurança foram adotadas (1). Tais medidas visam o 
distanciamento social e a higiene básica, seguindo as normas descritas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Atentando o olhar para os profissionais dos setores de produção musical, técnicos de gravação, 
músicos, entre outros profissionais que têm seu sustento provido de eventos, é notório o prejuízo e as 
dificuldades que estes profissionais vêm enfrentando devido ao cenário da pandemia no Brasil. Com a pandemia 
da COVID-19, pelo impedimento das aglomerações de pessoas em apresentações ao vivo, o mercado da 
música atravessa uma crise sem precedentes, provavelmente pior do que a provocada pela pirataria digital, no 
início dos anos 2000 (2). Um outro problema a ser tratado deve-se ao fato das sequelas deixadas pelo vírus, 
onde um deles pode afetar a voz, causar paralisia dos nervos laríngeos e a alterações de longo prazo na função 
respiratória (3). 

Um outro ponto abordado foi a utilização da música para o enfrentamento de problemas de depressão e 
ânimo, os quais têm seu índice agravado com a atual situação mundial, onde a necessidade de distanciamento 
social tem sido obrigatória. Muitos estudos utilizam os meios musicais como uma forma de tratamento a esses 
problemas. A literatura sugere que a participação em atividades de escuta ou performance musicais, tanto 
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individual ou coletivamente, podem favorecer a redução de emoções negativas (como ansiedade e depressão) e, 
consequentemente, melhorar o estado de ânimo (4).  

A união dos dois problemas levantados acarreta o surgimento de um terceiro, pois a aquisição de 
instrumentos, levando em consideração seu preço é relativamente alta, e como muitos estão precisando parar 
suas atividades, problemas financeiros devem ser levados em consideração. Os preços dos instrumentos 
musicais, acústicos ou elétricos, tem sua fabricação total ou sua matéria prima originada de outros países, assim 
o valor do dólar contribui para o seu alto valor no mercado. Segundo Gambetta: 

Quanto ao mercado de instrumentos musicais, atualmente está pouco aquecido, 
realidade bastante comum no Brasil e, segundo levantamento de informações junto aos 
empresários do setor na cidade de Toledo, os produtos estão “parados” nos estoques 
das lojas, com o giro abaixo da normalidade. Em épocas de dólar baixo realmente 
houve queda no preço dos instrumentos musicais, que em sua maioria são importados 
devido a deficiência da indústria nacional, porém, o mercado de instrumentos 
particulares permanece inelástico a essas variações cambiais, os instrumentos estão 
sendo vendidos com preços muito baixos, mas mesmo assim não são vendidos 
(mercado livre) (5). 

Com o objetivo de amenizar tais dificuldades, está sendo desenvolvido um instrumento virtual Stand 
Alone, o qual permitirá ao músico tocá-lo sem a necessidade de um computador, por exemplo. O grande foco do 
trabalho é baratear os custos desses equipamentos e dessa forma serão utilizados apenas softwares gratuitos e 
também softwares desenvolvidos no projeto. O cérebro do instrumento, será a Raspberry, um microcomputador 
que têm sido amplamente utilizados em diversos projetos de engenharia, porém não foi encontrado nenhum 
trabalho ou produto que utilizasse essa plataforma, o que instiga ainda mais a realização de testes e 
desenvolvimento de um instrumento utilizando a plataforma Raspberry. 

Assim sendo, tem-se a oportunidade da criação de um produto de baixo custo aquisitivo, fácil utilização, 
capaz de integrar vários instrumentos em sua composição, podendo ser operado facilmente por uma única 
pessoa, sendo um dispositivo StandAlone, com a possibilidade de ser utilizado em conjunto com outros 
dispositivos, atendendo tanto ao usuário iniciante quanto os mais experientes. De forma que possa ser utilizado 
com instrumentos profissionais para músicos exercerem seu trabalho de forma remota, seja produção musical ou 
até mesmo produção de uma Live Streaming, como também um hobby para qualquer pessoa. 

 
Desenvolvimento 
 

O projeto está sendo desenvolvido totalmente de forma remota devido a atual situação de pandemia em 
que vivemos. O caráter inovador do instrumento a ser desenvolvido passa fundamentalmente pela Raspberry, 
visto que não foram encontrados instrumentos que utilizassem tal plataforma como cérebro do equipamento. 
Além disso, o instrumento utilizará apenas softwares gratuitos, o que trará um baixo custo de produção para o 
equipamento proposto. 

Para o desenvolvimento do hardware será necessário a confecção de uma interface de comunicação 
homem/máquina através de botões e sensores e um dispositivo de processamento que receberá os sinais, 
principalmente os “PAD’S”. Esses PAD’S são compostos por uma placa de um material com uma certa 
capacidade de deformação e um sensor piezoelétrico, que ao receber estímulos, irá gerar um sinal em resposta 
a uma pressão mecânica exercida sobre o mesmo, e que posteriormente será analisado e tratado.  

Para criação do nosso modelo utilizamos uma placa de acrílico com uma camada de EVA. Estes devem 
ser capazes de resistir aos impactos gerados pelo utilizador, além de terem a capacidade de se deformar o 
suficiente para gerar o sinal desejado sem que interfira nos demais sensores, mantendo assim a propagação da 
energia mecânica gerada no pad individualmente.  

O sinal gerado deve agora ser tratado e para isso ele é enviado a placa de condicionamento, 
responsável pela remoção de ruídos elétricos indesejáveis. Com isso, teremos a entrega de um sinal limpo para 
a placa controladora, a qual tratará com mais precisão o que está sendo recebido. A confecção dessa placa será 
de forma caseira, onde será utilizado uma placa de fenolite que receberá o circuito desenvolvido em um software 
de criação de circuitos eletrônicos, e posteriormente será mergulhada em percloreto de ferro. Depois de 
realizado esse processo, serão soldados os componentes eletrônicos (diodos zener, resistores, capacitores e 
fios de cobre) na placa confeccionada, os quais são responsáveis pela ligação entre os pads e a placa 
controladora. 

A placa controladora escolhida para este projeto foi a Raspberry, a qual tem a responsabilidade de 
receber o sinal ainda analógico e transformá-lo em digital e com isso trabalhá-los em variáveis dentro do nosso 
sistema. O próximo passo é pegar esse sinal digital e assimilar ele ao protocolo MIDI. Cada acionamento dos 
pads, até esse ponto do projeto, será transformado em uma nota musical no protocolo MIDI. O protocolo gerado 
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será enviado para uma DAW (Digital Audio Workstation), software instalado dentro do Raspberry. Esse 
programa fará com que as notas MIDI recebidas pelo sistema sejam personalizadas, qualquer sample pode ser 
configurado para ser disparado com o acionamento dos pads, deixando assim uma infinidade de possibilidades 
de criação. E por último, necessitamos novamente de uma conversão, porém agora inversa, transformando 
digital em analógico para enviar para uma placa amplificadora emitindo o som audível. A seguir na figura 1, 
pode-se observar um diagrama contendo o que foi descrito acima:  

 

 
Figura 1. Diagrama 
Fonte: Autores, 2021 

Conclusões 
 

Em suma, com o atual cenário da pandemia no Brasil, muitas pessoas que tinham como fonte de renda 
a produção de conteúdo musical, tiveram de suspender com suas atividades, visto que em sua grande maioria 
demandam de uma equipe de instrumentistas para a realização de seu trabalho. Com o produto em 
desenvolvimento espera-se a solução para esse problema, uma vez que ele será capaz de, com apenas um 
utilizador, simular vários instrumentos de forma programada ou manual. Além de manter o custo de produção 
com o valor reduzido, abaixo do valor de mercado de produtos com características semelhantes, facilitando 
assim, a aquisição não só por profissionais da área, mas também por entusiastas, podendo ser utilizado como 
uma fonte de renda ou somente hobby. 
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Resumo 
O presente trabalho tem o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de um controlador de carga, baseado em 
conversor cc-cc (corrente contínua) PWM (pulse with modulation) controlado pelo ESP32, um microcontrolador 
para aplicações baseadas em internet das coisas. Este controlador de carga, tem a função de extrair o máximo 
de potência fornecida pelo painel solar e, ao mesmo tempo, controlar a energia fornecida para alimentar um 
equipamento e para a carga de bateria, o que permite prolongar a vida útil da mesma.  

Palavras-Chave: Controlador de Carga; Conversor cc-cc; ESP32; Sistemas Fotovoltaicos.  
 
Introdução  
 

O presente trabalho visa criar um controlador de carga de baixo custo para obter a máxima capacidade 
de produção dos painéis fotovoltaicos, e controlar o fornecimento de energia para a carga e baterias, permitindo 
prolongar a vida útil da mesma.  

O controlador de carga será desenvolvido utilizando o microcontrolador ESP32 que possui 
conectividade WiFi e todos os outros periféricos necessários para o desenvolvimento do sistema. Esta 
característica permite uma interface homem máquina intuitiva via rede local ou internet por meio do WIFI, assim 
como redução dos circuitos eletrônicos e, consequentemente, dos custos.  

Utilizando este controlador de carga será possível monitorar em tempo real as tensões e correntes na 
entrada e saída e gerenciar o fornecimento de energia e o consumo, para reduzir perdas no processo e danos a 
equipamentos. O sistema embarcado contará com sensores de tensão e corrente para determinar a produção e 
consumo de energia, e um dispositivo eletrônico denominado ESP32 para realizar o monitoramento e controle o 
sistema por meio do ajuste da largura de pulso da chave do conversor cc-cc PWM, que permite controlar o fluxo 
de energia das placas para a bateria e carga.  

O microcontrolador ESP32 que possui conectividade WiFi e todos os outros periféricos necessários para 
o desenvolvimento do sistema, permite a redução dos custos do circuito, e além de oferecer interface homem 
máquina local, traz a flexibilidade de sistemas online.
 
Desenvolvimento  
 

O dimensionamento e o desempenho de uma central fotovoltaica dependem de alguns parâmetros: 
radiação global, radiação direta, radiação difusa, horas de sol, temperatura média e velocidade do vento (1).  

Sistemas Fotovoltaicos Off-grid são caracterizados pelo uso de baterias para armazenamento de 
energia. Trata-se de uma alternativa para locais isolados e sem rede elétrica. São comumente instalados em 
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corrente contínua variando de 12V a 24V, compostos por: painel solar, bateria recarregável e controladores de 
carga (2). 

Os controladores de carga além de gerenciar o fluxo de potência do painel fotovoltaico para a bateria, 
também são responsáveis pelo MPPT.  

O MPPT é uma maneira onde é possível extrair de um painel fotovoltaico o ponto ótimo de potência 
para diversas situações de corrente e tensão, independente das condições de insolação do ambiente (3).  

Um algoritmo MPPT (Maximum power point tracking, que em português é o rastreamento de ponto de 
potência máxima) pode minimizar o custo global do sistema. Muitos algoritmos têm sido propostos e muitos são 
empregados em soluções de mercado, podendo-se obter com um MPPT eficiências acima de 97%, (3).  

Desse modo, desenvolver trabalhos voltados para otimizar controladores de carga e da energia 
absorvida pelos painéis fotovoltaicos é extremamente necessário. 

 

 
Figura 1. Curva característica PV (potência X tensão) em um painel fotovoltaico.  
Fonte: (3)  

 
No mercado existem diversos modelos de controladores de carga, que alternam de acordo com a 

finalidade e a carga que deseja trabalhar. O modelo PWM 10A 12/24V - Epever Landstar LS1024EU, é um dos 
mais próximos da solução proposta, visto que são pequenos e adequados para instalações mais simples e off-
grid. Estes equipamentos conseguem detectar automaticamente a tensão de operação do sistema e gerenciar a 
carga e descarga de energia da bateria. Dentre as aplicações mais utilizadas, podemos destacar usos em 
sistemas de monitoramento urbano e rural, iluminação e eletrificação rural, (4). 

Controladores de carga semelhantes ao proposto são encontrados no mercado, porém possuem custo 
elevado, e costumam ser vendidos associados a instalação de todo o projeto, o que torna inviável a aquisição 
para sistemas menores com aplicações específicas.  

O intuito de realizar o trabalho partiu da vontade de buscar maneiras mais eficientes para o uso dessa 
energia fornecida pelo sol, visto que o uso de energia fotovoltaica está crescendo ao longo dos anos no Brasil, 
vale destacar que, nenhum projeto com esse propósito foi realizado nas dependências do IFMG campus 
Bambuí.  

Com um equipamento deste tipo, onde o usuário tenha acesso a detalhes de hardware e software, 
permite que pesquisadores possam realizar diferentes tipos de estudos de eficiência relacionados aos circuitos 
do conversor CC-CC, software de controle do conversor e também dos painéis fotovoltaicos em diferentes 
condições do ambiente.  

Por fim, o equipamento desenvolvido pode ser utilizado como kit didático para apresentar fundamentos 
de eletrônica, microcontroladores, eficiência energética e fontes renováveis de energia. Fato relevante, 
considerando o atual contexto de falta de recursos para aquisição de equipamentos nos Institutos Federais.  

O desenvolvimento do controlador de carga próprio, permite a criação de um equipamento onde o 
usuário terá todas as informações de desenvolvimento de hardware e software, podendo alterar variáveis e 
estudar estas alterações na busca de melhores resultados no sistema de captação da energia de painéis 
solares policristalinos.  
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Essa pesquisa se caracteriza como o desenvolvimento de um equipamento para estudo de eficiência 
energética em sistemas de energia off-grid fotovoltaico que será realizada no Instituto Federal de Minas Gerais - 
Campus Bambuí, nas imediações do Laboratório de Mecânica e Eletrônica.  

Para o desenvolvimento do projeto são necessários os seguintes materiais: um painel solar fotovoltaico, 
um conversor buck boost cc-cc, um microcontrolador ESP32, uma bateria, dois sensores de tensão e dois de 
corrente.  

Na Figura 2 é apresentado o esquema elétrico simplificado do sistema. Ao centro da imagem se 
encontra o foco do trabalho, o controlador de carga que contém o microcontrolador ESP32, responsável por 
gerenciar as entradas e saídas do sistema, e o conversor buck/boost, responsável pela conversão da tensão CC 
do circuito, dimensionando de acordo com o necessário.  

A entrada e saída do circuito são respectivamente o painel fotovoltaico e a bateria respectivamente, 
onde é inserido um capacitor, que trabalha como filtro. Tanto nas entradas quanto nas saídas são utilizados 
sensores de tensão e corrente, que coletam os valores em tempo real e enviam ao microcontrolador para 
realizar o controle da largura do pulso aplicada à chave do conversor buck/boost.  

 
Figura 2. Esquematização do sistema.  
Fonte: Autor (2021) 
 

O painel fotovoltaico que será utilizado se encontra no IFMG campus Bambuí, é de 270W, possui 36 
células de silício policristalino e trabalha com tensões máximas de 17,9V e corrente máxima de 8,38A, além de 
ter uma eficiência de 15,29%. Além deste painel, outros poderão ser utilizados em estudos futuros.  

O ESP32 foi o microcontrolador escolhido para este projeto pois possui baixo custo, além de apresentar 
os módulos necessários para realização desta aplicação e possíveis expansões, seu diferencial para outros 
microcontroladores do mercado, é o módulo de conectividade sem fio via Wi-Fi: 802.11 e bluetooth v4.2 
BR/EDR e BLE, possibilitando assim diversos meios de comunicação e interface com o usuário, assim como 
novos estudos a partir dos dados coletados.  

Devido a grande variação de geração de energia durante o dia, e também devido às possíveis variações 
no consumo de carga, deve ser utilizado uma bateria como acumulador. Devido a característica do protótipo e, 
ao elevado custo de acumuladores de carga, será utilizado uma bateria de motocicleta composta por chumbo-
ácido, com capacidade aproximada de 7Ah e tensão de 12V, (1).  

Primeiramente, para fundamentar o desenvolvimento do projeto é necessário realizar através de 
pesquisas bibliográficas o estado atual dos métodos de controle de carga, e após uma análise, escolher o 
melhor modo para implementar os algoritmos de otimização do rastreamento de ponto de potência máxima 
(MPPT) na captação de energia da placa.  

Em segundo momento, depois de verificadas e definidas todas as técnicas a serem utilizadas, é 
necessário que o projeto seja simulado no software MATLAB - Simulink, para realização de testes e verificação 
do comportamento do sistema.  

Com todas as simulações realizadas e os componentes à disposição, é iniciada a implementação dos 
códigos MPPT e configuração dos sensores e conversor. Após a conclusão de implementação e configuração 
dos sensores, é iniciada a etapa de configuração de interface homem máquina, onde envolve estudos 
aprofundados sobre o método mais eficiente de mostrar os dados ao usuário utilizando um servidor web. Neste 
ponto o sistema deve ser capaz de realizar todas as funções básicas, de leitura de valores captados pelos 
sensores e realizar a otimização com o ESP32, para então controlar o acionamento do conversor e manter as 
baterias carregadas.  

Antes de realizar os testes em ambientes e aplicações reais é importante validar se o sistema é capaz 
de fornecer os dados com a precisão que a aplicação demanda, para isto basta observar os valores produzidos 
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e comparar com os valores específicos no datasheet dos componentes. Feito isso todo o conjunto deve ser 
montado, possibilitando futuros trabalhos e testes nas dependências dos laboratórios.  
 
Conclusões  
 

O desenvolvimento deste projeto terá como resultado um equipamento que poderá ser utilizado em 
aulas com temas de Eletrônica, Sistemas Embarcados, Microcontroladores, Eficiência Energética, Energias 
Renováveis entre outras. Poderá ser utilizado também em estudos de eficiência energética com o objetivo de 
agregar melhorias nos circuitos eletrônicos, nos algoritmos de controle do microcontrolador e também no 
posicionamento, localização e de ambiente onde as placas fotovoltaicas se encontram.  
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Resumo 
As variações nos parâmetros fisiológicos e hematológicos são utilizadas para avaliação do treinamento ou 
estado clínico, assegurando o bem-estar equino. Objetiva-se avaliar o efeito da modalidade ranch sorting nos 
parâmetros fisiológicos e hematológicos em 30 cavalos Quarto de Milha, simulando um dia de participação em 
campeonato. Os animais realizarão a mesma atividade de três a oito vezes no dia, de acordo com a pontuação 
obtida em cada etapa, simulando uma competição. As avaliações ocorrerão antes e após o término da 3ª, 4ª, 5ª, 
6ª, 7ª e 8ª prova participada e duas horas após a última prova. Os cavalos serão submetidos ao exame físico e 
venopunção, para a obtenção do hematócrito e proteína plasmática total. Até o momento, os dados não foram 
obtidos, mas até a data de apresentação dos trabalhos na FIPA será possível afirmar se as atuais competições 
de ranch sorting prejudicam o bem-estar e necessitam de alterações, como por exemplo, limitando o número de 
participações na prova em um dia ou instituindo a necessidade de hidratação obrigatória para reduzir quadros de 
desidratação. 

Palavras-Chave: desidratação; equinos, hematócrito; treinamento. 
 

Introdução 

Equinos da raça Quarto de Milha são versáteis, podendo ser utilizados em 21 modalidades dentro do 
esporte equestre, entre elas o ranch sorting. O ranch sorting é uma prova cronometrada, em que dois cavaleiros 
montados deverão transportar de um curral para o outro, no menor tempo, 11 cabeças de gado na ordem 
numérica pré-determinada pelo locutor, em um tempo máximo de 60, 75 ou 90 segundos (1). A modalidade 
ranch sorting está em crescimento no Brasil, tendo um aumento de 28% do número de inscrições em provas
oficiais em 2020, quando comparado com 2019 (2). 

Diversos exames podem ser empregados para avaliar o condicionamento de equinos, verificando 
também se antes e após o exercício o animal está em condições clínicas insatisfatórias que necessitem de 
intervenção veterinária. A mensuração da frequência cardíaca (FC), frequência respiratória, temperatura retal 
(TR), hematócrito (HT), entre outras análises são empregadas na medicina equina esportiva para avaliar o 
estado clínico do animal. Mas é importante definir as respostas normais obtidas pelos exames a um tipo 
específico de exercício, permitindo a diferenciação das alterações do exercício normal com exaustão, quadros 
de desidratação ou outra doença (3).

Assim como há pesquisas em seres humanos que buscam compreender as alterações que o exercício 
ocasiona, também existem em equinos nas diferentes modalidades que são empregados (4).O HT ou volume 
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globular é um exame laboratorial sanguíneo, que permite saber o percentual de sangue que é ocupado 
especificamente pelas hemácias. O estresse térmico, por exemplo, pode acarretar aumento do HT, devido à 
sudorese, que reduz o volume plasmático sanguíneo, pela perda de líquido, que resulta em maior concentração 
das hemácias. Na prova de três tamboresocorre aumento do HT. Após 10 minutos do término da atividade física 
de menos de 30 segundos, os equinos apresentam aumento significativo de HT, que se eleva também por 
contração esplênica em resposta a liberação de catecolaminas durante a atividade física (5). 

Além de mudanças no HT, observa-se que a FC pode aumentar até cinco vezes durante e após o 
exercício, objetivando a melhora do suprimento sanguíneo e a remoção de metabólitos dos músculos. 
Conjuntamente a estas alterações, ocorre o aumento da proteína plasmática total (PPT) devido à perda de fluido 
através da sudorese e redistribuição de fluidos corporais. O tempo de normalização de todas as mudanças 
decorrentes da prática de exercícios varia de acordo com o condicionamento dos equinos (6). 

Em provas simuladas de três tambores ocorre aumento imediato da FC, PPT e HT, após os animais 
participarem duas vezes do percurso. Mas, os valores de tais parâmetros retornam ao normal após 30 minutos 
de repouso, quando são animais com treinamento adequado para tal modalidade (6).  

A vaquejada é uma atividade que demanda esforço físico de alta intensidade e curta duração, que exige 
rápida largada, mudanças de direção e paradas abruptas, exigindo força física durante a derrubada do boi. 
Ocorre aumento significativo dos valores de FC, FR, PPT e HT após a prática da vaquejada quando comparados 
aos valores em repouso (7). 

O team penning é uma prova em que três cavaleiros separam e encurralam em curral três bovinos 
numerados, que foram sorteados previamente, de um rebanho no tempo máximo de 120 segundos, 
assemelhando-se parcialmente com o ranch sorting. Com a análise do perfil hematológico, foi possível constatar 
que a participação de equinos na prova de team penning resulta em alterações hematológicas, incluindo o 
hematócrito, com interferência do número de execuções da modalidade no mesmo dia (8). 

É possível observar que em animais condicionados fisicamente, mesmo que ocorra aumento de 
parâmetros fisiológicos e hematológicos imediatamente após a prova, estes valores retornam aos valores basais 
em até uma a quatro horas, em cavalos da raça Quarto de Milha praticantes da modalidade três tambores e 
cavalos da raça Puro Sangue Inglês praticantes de enduro, respectivamente (3,9). 

Uma das modalidades mais analisadas cientificamente em equinos Quarto de Milha é a de três 
tambores, permitindo a partir de novas tecnologias e execução de pesquisas a utilização sustentável, prevenindo 
assim o excesso de treinamento Já na modalidade ranch sorting, que possui suas particularidades, não há 
estudos específicos, indicando as mudanças que ocorrem no organismo do animal imediatamente após o 
exercício e qual o limite ideal de treinamento e participação de provas no mesmo dia, sem interferir no bem-estar 
dos atletas. Sendo assim, objetiva-se avaliar o efeito da modalidade ranch sorting em parâmetros fisiológicos e 
hematológicos em cavalos Quarto de Milha. 
 
Desenvolvimento  
 

Serão utilizados 30 equinos hígidos, da raça Quarto de Milha, entre fêmeas e machos, com idade entre 
quatro e 12 anos, pesando em média 420 quilos, utilizados na modalidade ranch sorting alojados em centro de 
treinamento Working Horse na cidade de Esmeraldas, Minas Gerais. Os animais são mantidos em baias com 
dimensão de 4 x 4 metros, individuais e com comunicação visual entre eles. As baias dispõem de cochos para 
sal mineral, ração e volumoso separadamente e bebedouro de enchimento automático. As camas das baias são 
de areia e são limpas diariamente, realizando revirada da mesma para secagem quando necessária.   

 Os animais são alimentados com feno de Tifton 85 e ração concentrada para categoria de atletas, 
fornecidos duas vezes ao dia. Água e sal mineral são fornecidos ad libitum. É realizado acompanhamento 
mensal de pesagem e avaliação de escore de condição corporal para ajuste de acordo com as necessidades 
nutricionais individuais.  

Durante o dia os animais são soltos em piquetes para preservar a saúde mental e aumentar o grau de 
bem-estar, tornando a rotina mais próxima do comportamento natural dos cavalos, permitindo interações entre 
os grupos e exercícios em liberdade fora do trabalho. A rotina dos animais é de treinos diários de 40 a 60 
minutos de duração em pista coberta, com característica de trabalho intermediário, com frequência cardíaca 
submáxima em aproximadamente 30% do treino.  

Na semana anterior ao experimento, todos os animais serão avaliados fisicamente, avaliando-se a FC, 
FR, TPC e TR com auxílio de estetoscópio e termômetro digital, para garantir a higidez dos equinos participantes 
do estudo. No dia do experimento, será realizada a execução da prova de ranch sorting, com o regulamento da 
ABQM com tempo máximo de 60 segundos para a passagem de bezerros numerados em ordem estipulada pelo 
locutor, de um curral para o outro, com a participação de dois equinos e seus respectivos cavaleiros ou 
amazonas (10). Os animais participarão da mesma prova de três a oito vezes no dia, realizada no centro de 



Cadernos técnicos da XVIII Feira de Inovação e Produção Acadêmica 120  

treinamento Working Horse, respeitando todas as orientações da Organização Mundial da Saúde para 
prevenção da doença do Coronavírus (covid-19), simulando uma competição, em que os melhores tempos se 
classificam, até chegar à disputa final, de uma maneira que o animal campeão realize no máximo oito 
participações na modalidade. 

Os animais serão avaliados em M0 (antes do exercício, com o animal em repouso), M3, M4, M5, M6, M7 
e M8, que será imediatamente após o término da terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava participação na 
prova de ranch sorting respectivamente e duas horas após a última prova (MR).  Como mencionado, o número 
de vezes que o animal participará da modalidade será variável, entre três e oito vezes, com o intuito de simular 
as condições de competição. Desta maneira o período de descanso entre os momentos será registrado para 
interpretação, juntamente com os demais parâmetros. 

Em cada momento de avaliação, os cavalos serão submetidos ao exame físico (FC, FR, TR e TPC) e 
venopunção. A venopunção será realizada na jugular para obtenção de sangue em tubos com pressão negativa 
acoplados a agulhas (Vacuette®) contendo EDTA como anticoagulante.  Os tubos serão condicionados em 
refrigerador (4 a 5°) por período máximo de oito horas para a realização das análises hematológicas. 

Para a determinação do HT, o sangue em temperatura ambiente será homogeneizado de maneira suave 
para em seguida preencher tubo capilar com sangue até ¾ da sua altura, finalizando com o fechamento da 
extremidade com massa apropriada. O capilar será colocado na microcentrífuga hematológica ajustada na 
velocidade de 10.000 rotações por minuto, durante cinco minutos. As hemácias possuem maior peso e após a 
centrifugação permanecerão no fundo do capilar, enquanto os leucócitos e plaquetas formarão uma fina camada 
acima das hemácias e o plasma se acomodará no topo. A altura da coluna de hemácias será medida como 
porcentagem da coluna de sangue total em cartão especial para leitura de hematócrito. 

Após a leitura do hematócrito, o capilar será quebrado acima da porção de leucócitos e plaquetas, 
utilizando a parte do capilar com plasma, instilando as gotas deste no refratômetro. Após este passo, a cobertura 
do refratômetro será pressionada, distribuindo o plasma sobre o prisma, tornando possível a leitura da PPT na 
unidade de medida g/dL.  

A partir dos valores de TPC, HT e PPT obtidos, será possível avaliar se em função do exercício físico 
ocorreu quadro de desidratação, conforme os parâmetros apresentados na tabela 1 (11). Caso o animal 
apresente desidratação moderada a severa será encaminhado ao atendimento veterinário. 
 

 
Desidrataç

ão 
(%) 

Classificaç
ão 

TPC 
(segund

os) 

HT 
(%) 

PPT 
(g/dL) 

5 - 7 Leve 1 - 2 40 - 
50 

6,5 - 
7,5 

8 - 10 Moderada 2 - 4 50 - 
65 

7,5 – 
8,5 

> 10 Severa > 4 > 65 > 8,5 
Tabela 1. Graus de Desidratação 
Fonte: Dearo (2001). 
 

Os resultados serão avaliados quanto à sua normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk a 5% de 
significância. Os valores de FC, FR, TR, TPC, HT e PPT serão submetidos à análise de variância (ANOVA), e os 
valores médios entre os momentos serão comparados pelo teste de Tukey, com nível de significância P<0,05, 
utilizando-se o software SigmaPlot®11. 

O projeto será executado no mês de setembro, sendo que na apresentação da FIPA terá os resultados 
da metodologia proposta. 
 
Conclusões 
 

Até o momento não há dados para realizar qualquer tipo de conclusão, mas até a apresentação da FIPA 
haverá resultados suficientes para concluir o assunto. 
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Resumo 

O presente projeto tem como pressuposto a problemática da inclusão social e educacional de deficientes visuais. 
A falta de materiais adaptados para tais estudantes minimiza a chance de abrangência dos conhecimentos, 
incluindo as ciências. Acredita-se que com a adaptação de materiais, esses estudantes poderão ter mais acesso 
não somente às áreas de estudo, mas também uma abertura para campos de trabalho antes não almejados. 
Este projeto infere a necessidade de criação de materiais com baixo custo para aquisição de instituições federais 
e particulares a fim de inclusão efetiva dos não-videntes na sociedade. Assim a construção do protótipo de 
medição de pH, cujo aparelho é de amplo uso em diversos laboratórios, com acesso seguro, prático e autônomo 
para os deficientes visuais está sendo desenvolvido. Esse trabalho apresenta o início do protótipo, onde obteve-
se a leitura das amostras pelo eletrodo de trabalho, o sistema de alto-falantes reproduzindo esse valor por uma 
voz e um menu do pHmetro. Como resultados iniciais, o protótipo foi testado pelos autores e apresentou um 
funcionamento correto para o proposto desenvolvido.  

Palavras-Chave: peagâmetro; inclusão educacional; acessibilidade. 
 
Introdução 

A inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais (NEE) nas instituições de ensino 
regulares, vem desde muitos anos, buscando espaço e normatização do ensino igualitário, com qualidade, 
preservando o respeito às diferenças contidas nesse ambiente(1). 

Nepomuceno et al (2015) (2), diz que alunos com deficiência visual geralmente são desencorajados a 
participar de atividades envolvidas com as ciências, uma vez que precisam sempre de suporte, supervisão ou 
não conseguiriam executar as atividades comumente como os alunos videntes (aqueles que enxergam 
normalmente). 

Portanto, pensando em colaborar com a inserção de discentes com deficiência visual na área das 
Ciências, bem como contribuir para uma Instituição de Ensino um pouco mais inclusiva e mostrar que há 
possibilidades plausíveis de execução para a inserção de pessoas com deficiência (PcD) e futuros 
profissionais nessa área esse projeto foi estruturado. Com a finalidade de abranger uma maior área de 
possibilidade de inclusão, optou-se por desenvolver um protótipo para o Laboratório de Química, pois esta 
disciplina está presente em 8 dos 9 cursos superiores ofertados pelo IFMG campus Bambuí, estendendo-se 
aos 5 cursos técnicos integrados ao ensino médio, como uma disciplina curricular, além de poder ser utilizado 
para desenvolvimento de pesquisas. 

   Verificou-se, dentre os vários equipamentos utilizados no laboratório de Química, qual seria aquele 
com bastante uso, que poderia ser substituído por um protótipo para um deficiente visual e que teria utilidade 
também a nível profissional. Assim, observou-se a abrangência do medidor de potencial hidrogeniônico (medidor 
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de pH), ou peagâmetro, que é um aparelho bastante utilizado por vários laboratórios tanto de aula, quanto de 
pesquisa e em disciplinas além de Química. Esse equipamento possui aplicação nas mais variadas áreas, desde 
ambientais à alimentares, hospitalares e etc.  
 
Desenvolvimento  
 

Para alcançar o objetivo, de um protótipo totalmente funcional com suas leituras e calibração do pH, 
gerenciamento de dados e utilização do sistema de texto para fala, foram desenvolvidas funcionalidades 
utilizando a eletrônica e programação. 

O projeto foi dividido em 10 etapas, onde atualmente encontra-se na etapa 5, no qual está sendo 
desenvolvido um sistema de gerenciamento de dados para o peagâmetro de acordo com as especificações do 
sensor de pH para que possua uma maior precisão nas medidas, as etapas de 1 a 4.  

    Na etapa 1, realizou-se a montagem do sistema de coleta de pH, onde se utilizou o eletrodo de 
trabalho (ponta de prova e eletrodo de prata-cloreto de prata), além de seu circuito responsável pelo 
gerenciamento sensorial do eletrodo e da programação para as funções de redefinição de fábrica e calibração.    

    Na etapa 2, foi implementado o sistema de texto para fala, onde se utilizou de um módulo mp3 para a 
reprodução de valores fictícios do peagâmetro, além de frases que informavam qual função foi selecionada. 

     Na etapa 3, foi criado o menu do peagâmetro, onde o mesmo é responsável pela navegação entre as 
funções deste equipamento. A parte eletrônica conta com um LCD 16x2, um potenciômetro que ajusta o 
contraste do LCD e um divisor de tensão para os 6 botões. Na parte de software, foi criada uma biblioteca para a 
o menu. 

   Na etapa 4, foi efetuado o acoplamento entre os sistemas, com a plataforma arduino gerenciando cada 
bloco (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Parte do acoplamento entre o sistema desenvolvido e a plataforma Arduíno. 
Fonte: próprio autor. 
 

 No presente momento, o projeto encontra-se na etapa 5, onde está sendo desenvolvido um sistema de 
gerenciamento de dados para o peagâmetro de acordo com as especificações do sensor de pH para que possua 
uma maior precisão nas medidas. As demais etapas visam a implementação do protótipo e testagens do mesmo. 
Estas não serão divulgadas nesse trabalho por motivos de publicação em periódicos. 
 
Considerações finais 
 

O protótipo está sendo desenvolvido de modo a proporcionar uma maior interação com os estudantes 
que possuem deficiência visual e as disciplinas de Química onde possuem aulas práticas. Para isso, é 
necessário a construção de um protótipo que se adapte ao estudante, sendo possível a análise de pH de várias 
soluções, além de atender todos os requisitos de aprendizagem da disciplina e segurança. 

Ao final do projeto, espera-se que se tenha um protótipo totalmente funcional e seguro, onde o mesmo 
possa facilitar a inserção de deficientes visuais em laboratórios, a multiplicação da ideia com a confecção de 
outros peagâmetros, além de ser gerador de ideias para demais áreas disciplinares. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta um sistema de monitoramento para piscicultura utilizando o ESP32 e ThinkSpeak. O 
sistema monitora o potencial hidrogeniônico, temperatura e turbidez de um viveiro ou tanque de água. O ESP32 
é o microcontrolador responsável pelo sistema embarcado, que recebe os dados dos sensores e comunica o 
sistema com o ThinkSpeak na nuvem. Este último, permite a interface com o usuário e o acesso aos parâmetros 
coletados dos sensores a partir de qualquer dispositivo conectado à internet.  

Palavras-Chave:  ESP32; Piscicultura; Sistema Embarcado; ThingSpeak. 
 
Introdução 

O presente trabalho visa apresentar um sistema de monitoramento integrado para apoio e suporte a 
decisão na piscicultura utilizando o conceito de Internet das Coisas (IoT), e de baixo custo, para que seja 
acessível aos pequenos piscicultores. “A frequência de arraçoamento, ou seja, número diário de alimentações, 
necessária para o bom desenvolvimento do peixe varia principalmente conforme a espécie, idade, qualidade e 
temperatura da água” (1). A água é a principal matéria prima para a piscicultura, portanto, é essencial manter 
sua qualidade, uma água mal tratada pode acarretar grandes prejuízos.  

O sistema embarcado tem o objetivo de realizar o monitoramento automático de um tanque ou viveiro, 
dando ao piscicultor responsável, informações necessárias para posteriores intervenções. Os parâmetros 
monitorados são: Potencial Hidrogeniônico (pH), temperatura e turbidez.

O principal componente do sistema é um dispositivo eletrônico chamado ESP32, que junto a outros 
circuitos eletrônicos, todos em uma caixa hermética, devem ser alojados próximo à superfície da água onde os 
sensores estão instalados para a coleta dos dados de pH, temperatura e turbidez. Após a leitura dos parâmetros, 
o microcontrolador ESP32 transmite as informações via Wireless Fidelity (WiFi) para um servidor online (nuvem) 
utilizando o protocolo Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). O servidor utilizado foi o Thingspeak™ 
que, como dito pelos seus fabricantes, é um serviço de análise para IoT que permite a agregação e visualização 
de fluxos de dados ao vivo na nuvem. 
 
Desenvolvimento 
 

Um esquema resumido do sistema de monitoramento é apresentado na Figura 1. O sistema é composto 
por sensores de turbidez, pH e temperatura, instalados em um ponto interno à água do viveiro de peixes, que 
coletam os parâmetros e enviam para transdutores. Estes transdutores fazem a conversão dos sinais enviados 
pelos sensores, que podem ser corrente ou tensão, para tensões que o microcontrolador ESP32 é capaz de 
interpretar (2). Os transdutores, assim como o ESP32 e circuitos de alimentação, estão localizados em uma 
caixa hermética em um ponto externo à água, mas próximo à superfície de modo que os cabos possam 
comunicar os sensores com os transdutores dentro da caixa hermética. 
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Figura 1. Esquemático geral do sistema. Fonte: Próprio autor (2021) 
 

O Microcontrolador ESP32 após a conversão sinal analógico de tensão presente em suas portas para 
valores digitais de turbidez, pH e temperatura, faz o tratamento dos dados e os envia para a nuvem utilizando o 
módulo WiFi do microcontrolador com suporte aos protocolos 802.11b/g/n com taxa de transferência de até 150 
Mbps (2). 

Os dados são transmitidos utilizando o protocolo Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) para o 
servidor online Thingspeak™ que permite realizar a interface com o usuário e apresentar os dados provenientes 
dos sensores. É possível ainda configurar alarmes, armazenar dados, o usuário pode mudar configurações no 
ESP32 entre outros recursos. Outro ponto a se ressaltar é que os dados podem ser acessados de qualquer lugar 
pelo usuário, necessitando apenas de um dispositivo com acesso à web, um computador, celular ou outros. 

Como apresentado na introdução, é de grande importância manter a qualidade da água. Para o potencial 
hidrogeniônico quanto mais próximo ao pH 7 (neutro) melhor para a piscicultura, não devendo ultrapassar o 
intervalo mínimo de 6 e máximo de 8. Para monitorar esse parâmetro, foi utilizado o sensor modelo pH-4502C, 
com corrente de trabalho de 5-10mA, tempo de resposta de 5 segundos, comprimento do cabo de 1 metro e o 
transdutor que permite converter o sinal de corrente para a tensão do conversor AD do microcontrolador. 

 Outro parâmetro importante é a temperatura da água do tanque. Os peixes de águas tropicais 
geralmente vivem bem com temperaturas entre 20 – 28ºC e seu apetite máximo será entre 24 – 28ºC; entre 20 – 
24 ºC, eles se alimentam bem, mas abaixo desse patamar o apetite decresce rapidamente, e acima de 28ºC 
perdem-no totalmente, podendo ocorrer mortalidade em temperaturas superiores a 32ºC (3). Neste caso, o 
sensor utilizado é o LM35, a prova d’água, com faixa de medição de 0 °C a 100 °C, precisão de 0,5°C para mais 
ou para menos, tensão de operação de 4 a 30 Volts e cabo com dimensão de 1 metro. O cabo vermelho é a 
alimentação VCC, o preto é o GND e o cabo de cor amarela é o sinal proporcional ao da temperatura. Onde a 
cada 1 mV retornado pelo sensor, representa 1 °C. 

A turbidez mede a dificuldade de penetração da luz na água, este parâmetro também está diretamente 
relacionado com a qualidade de vida dos peixes, e não devem ser superiores a 40 NTU (4). O sensor usado será 
o de modelo TSW-30, que trabalha com tensão de 5 Volts, pode medir de 0 a 1000 NTU e com corrente de 
operação máxima de 40mA. O conjunto do sensor conta também com um módulo transdutor para realizar a 
comunicação com o microcontrolador e possui um potenciômetro integrado para aumentar ou diminuir a 
precisão. O módulo possui uma saída analógica com valor máximo de 4,5 Volts, que deve ser conectada a uma 
porta ADC do ESP32. 

Até o presente momento foram montados todos os circuitos eletrônicos necessários para o 
funcionamento do sistema. Também foram realizadas as configurações e codificação dos sensores para obter os 
primeiros resultados em ambiente de teste. O protótipo pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 2. Vista por dentro do sistema embarcado. Fonte: Próprio autor (2021) 
 

A caixa hermética tem o objetivo de proteger o circuito eletrônico da umidade. Na parte externa ao lado 
esquerdo se encontram os sensores, no lado direito a fonte de alimentação do circuito. No interior da caixa na 
parte esquerda se encontram os transdutores dos sensores de turbidez e pH, na parte inferior o ESP32 e na 
parte central, na protoboard, estão os circuitos de alimentação, transdutor do sensor de temperatura e ligações 
dos circuitos. 

A comunicação entre o ESP32 e ThingSpeak está em desenvolvimento, assim como a interface com o 
usuário, armazenamento entre outros pontos relacionados ao servidor ThingSpeak, e por isso não estão 
presentes neste trabalho. 

Os resultados obtidos em primeiras medições foram satisfatórios, a validação foi realizada por meio da 
comparação com valores obtidos de sensores industriais cujos nomes são: Sensor de pH modelo AK103, 
turbidimetro AP2000 e sensor de temperatura tipo espeto, das fabricantes Akso, Policontrol, Incoterm, 
respectivamente. A seguir tem-se os resultados obtidos na Tabela 1. 
 

 Recipiente 1 Recipiente 2 Recipiente 3 Recipiente 4 

Sensor baixo custo pH 3,96 6,93 x x

Sensor Industrial pH 4 6,86 x x 

Sensor baixo custo turbidez 3,85 12,5 35,12 54,5 

Sensor industrial turbidez 0 10 33 52 

Sensor baixo custo temperatura 26,5 36,5 55,5 x 

Sensor industrial temperatura 25 34 53 x 



Cadernos técnicos da XVIII Feira de Inovação e Produção Acadêmica 128  

Tabela 1. Resultados obtidos com a medição dos sensores industriais e os de baixo custo  
Fonte: Próprio autor (2021) 

 
Conforme se vê na Tabela 1 é possível inferir que o sensor de pH apresentou bons resultados, isso pode 

ser confirmado pois o fabricante do sensor industrial de pH garante exatidão de ± 0.04. Junto a isso, a faixa de 
valores permitidos na criação de peixes conforme citado anteriormente permite uma certa variação, dando mais 
segurança da utilização do sensor no projeto. 

O sensor temperatura utilizado na aferição pode permitir erro nas medições de até ± 1 °C, outro ponto a 
se destacar é que o LM35 usado neste trabalho possui ± 0,5 °C de exatidão, além disso, a criação de peixes 
permite uma faixa razoável de temperatura, tornando o LM35 apto para executar a tarefa. Futuramente ainda 
podem ser utilizados outros sensores para confirmar a aferição do sensor LM35 do projeto. Com mais dados, 
ajustes nos códigos podem aumentar a acurácia. 

Para avaliar a turbidez foi utilizado o um sensor industrial que garante exatidão de ± 0,01 NTU (Unidades 
de turbidez). Neste caso o sensor de turbidez de baixo custo, ficou com valores mais distantes do esperado. 
Entretanto, um ponto a ser observado é que todas as medições ficaram 2 NTU abaixo (aproximadamente), 
exceto pela primeira, logo, com mais dados de medições, também pode ser possível aumentar a acurácia do 
sensor. A grande faixa de 10 a 40 NTU que é permitida na piscicultura e também quando comparamos os 
resultados obtidos a métodos tradicionais de baixa precisão, como a utilização o disco de Secchi, também 
sugerem que o sensor pode ser utilizado para a aplicação, e que trará praticidade ao piscicultor. 

Quando se fala de custos, não existem produtos similares com a mesma proposta, por isso não foi 
possível realizar uma comparação direta. O mais próximo encontrado foi uma empresa prestadora de serviço 
que além da compra dos equipamentos, cobram mensalidade e não fornecem orçamento precisos sem visita ao 
local. 

Para se ter a dimensão do baixo custo empregado neste projeto o sensor de turbidez industrial usado 
para calibração do sensor de baixo custo possui um valor de R$ 3 mil, já o de pH é de R$ 1,5 mil, a seguir a 
Tabela 2 com os custos do projeto. 
 

Item Quantidade (Uni) Descrição Valor (Reais) 

1 1 Sensor de turbidez com módulo 57,81 

2 1 Sensor de pH com módulo 95,73 

3 1 Sensor de temperatura 38,99 

5 1 Protoboard 30,54 

6 1 ESP32 50,87 

7 1 Fonte ajustável 5 Volts 22,75 

8 1 Fonte bivolt 6V 26,25 

9 1 Caixa Hermética 27,51 

10 1 Jumpers 32,51 

11 1 Soluções tampão pH 40,01 
TOTAL - - 423,97 

Tabela 2. Tabela com os custos do trabalho 
Fonte: Próprio autor (2020) 
 

Outro ponto que deve ser lembrado é a utilização da placa com o ESP32, que permite a interface 
homem máquina via Web e reduz os gastos com displays, botões e circuitos adicionais, com o adicional da 
comodidade de poder acessar os dados de qualquer lugar. 
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Conclusões 
 

Ainda em fase de desenvolvimento, o sistema apresenta grandes indícios de viabilidade, indicando que 
tem potencial de auxiliar pequenos produtores, pois quando comparado os custos com sensores industriais 
possuem um valor significativamente menor garantindo ainda bons resultados nas primeiras medições. Outra 
grande vantagem deste projeto é a sua conectividade com a Web, que permite a interface com usuário sem 
hardware adicional e acessada de qualquer lugar do mundo. O ESP32 tem produzido resultados satisfatórios 
quando comparado a outros microcontroladores, principalmente por não ser necessário a aquisição de módulos 
externos. 
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Resumo  
O tratamento térmico de metais constitui uma das principais etapas do processo produtivo do setor 
metalmecânico. Dentre os avanços na área, juntamente à utilização de sensores e sistemas computadorizados, 
destaca-se a utilização do princípio da indução eletromagnética como forma de aquecimento. Contudo, essas 
novas tecnologias continuam inacessíveis a grande parte da indústria de pequeno e médio porte, sobretudo 
devido aos seus custos elevados. Assim, com o objetivo de suprir essa demanda e oferecer novas alternativas, 
propõem-se a confecção de um dispositivo de indução microcontrolado para tratamento térmico de metais. Com 
o equipamento será possível realizar o aquecimento do metal sem contato direto, aquecendo de forma precisa 
todos os pontos desejados, respeitando a curva térmica de têmpera, revenimento e recozimento, de acordo com 
o tipo de metal a ser utilizado. Para a visualização dos processos e acionamento do equipamento, será utilizado 
um aplicativo para smartphones programado para este fim. Após a construção da máquina, será apresentada 
aos profissionais da área para realização de testes e verificaremos um possível uso no mercado. Por fim, 
espera-se como resultado não só a entrega do protótipo, mas também um relatório constando o estudo sobre as 
tecnologias nele empregadas.  

 
Palavras-Chave: Forno de Indução; Recozimento; Revenimento; Sistemas Embarcados; Têmpera.  
  
Introdução 
 

O setor metalúrgico representa considerável importância no cenário econômico nacional, com escala 
produtiva nas áreas de manufatura metálica e usinagem, servindo de base para o desenvolvimento de outras 
atividades importantes para o país, como a construção civil, os bens de capital e a indústria automotiva. 
Segundo o Anuário Estatístico do Setor Metalúrgico (1), o saldo comercial brasileiro, em 2019 apresentou 
superávit de US$ 4,8 bilhões, com faturamento na área de US$ 24,9 bilhões, ficando clara a importância da 
metalurgia para a economia do país. 

Segundo dados do SEBRAERS (2), 79% das empresas do setor metalmecânico são categorizadas 
como de pequeno e médio porte. Desse modo, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias podem 
contribuir para a otimização de seus processos produtivos, redução de gastos e uma melhor competitividade das 
empresas brasileiras. 

O tratamento térmico está entre os processos de maior importância para a transformação metalúrgica, e 
pode ser definido como um conjunto de operações de aquecimento e resfriamento ao qual são submetidas as 
ligas metálicas sob condições controladas de temperatura, tempo, atmosfera e velocidade de resfriamento de 
forma a alterar as suas propriedades ou conferir-lhes determinadas características físicas e mecânicas. Com o 
advento das novas tecnologias, o tratamento térmico tende a ser mais preciso, uma vez que são utilizados 
sensores e sistemas computadorizados que garantem a qualidade e a repetibilidade do processo. Porém, devido 
ao alto custo, muitas vezes ele não se torna opção viável para a indústria metalúrgica de pequeno e médio 
porte. 
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Tendo em vista essa demanda por equipamentos mais precisos e de custos mais acessíveis, o 
desenvolvimento da pesquisa buscará produzir um equipamento que, por meio do princípio de indução 
eletromagnética, seja capaz de aquecer uma peça de metal, conferindo a ela um tratamento térmico desejado 
de têmpera, revenimento ou recozimento. 

Além disso, o desenvolvimento de um dispositivo de tratamento térmico baseado em uma tecnologia de 
indução eletromagnética microcontrolado, não apenas garante um trabalho com maior precisão, mas também se 
apresenta como alternativa de melhor sustentabilidade ambiental, uma vez que em seu processo não é 
necessário a utilização de combustíveis fósseis.  
 
Desenvolvimento 
 

perA intenção de desenvolver este projeto é a possibilidade de melhoria na execução e manipulação de 
metais de pequeno porte, possibilitando uma melhor produtividade no setor metalmecânico. Atualmente, o setor 
metalúrgico leve supre as necessidades de tratamento térmico, principalmente com a utilização de maçaricos, 
sem o controle da temperatura e do tempo de exposição ao calor, que se verifica através da coloração do objeto 
aquecido, dependendo exclusivamente da capacidade técnica e experiência do operador.  No modo tradicional, 
não há possibilidade de garantir o tratamento térmico com as características originais de dureza da peça. Para 
suprir essa deficiência, encontra-se atualmente em construção um dispositivo de indução microcontrolado para 
tratamento de metais. Com o equipamento é possível realizar o aquecimento do metal sem contato direto, 
aquecendo de forma precisa todos os pontos desejados, respeitando a curva gráfica de recozimento, têmpera e 
revenimento de acordo com o tipo de metal a ser utilizado. 

Inovações do protótipo: 
 Portátil com funcionamento Bivolt. 
 Câmara de indução eletromagnética removível e moldável para determinada aplicação. 
 Controle de potência ajustável. 
  Sistema de refrigeração da Câmara de indução por watercooler. 
 Sensores para aferição de temperatura, do tipo: infravermelho, Tipo K e ou pirômetro RGB, sensor 

por controle de pulso frequência. 
 Interface IHM: aplicativo para smartphone contendo tabelas com tipos de metais e gráficos de curva 

de tratamento térmico. 
 Conectividade bluetooth. 
O controle de temperatura no processo de tratamento do metal é monitorado pelo sistema PID com 

auxílio de sensores infravermelho direcionados para a superfície da peça, controlando e conferindo o 
aquecimento programado. 

Para a fabricação do protótipo optamos por utilizar alguns componentes segundo o Quadro 1.  
 

Sistema Principal 10 Metros tubo de cobre 3 / 16 
1 Potenciômetro 100k   
3 Chaves de 20 A 
1 Cooler 12V 
1 Dissipador Nvidia 
1 Bomba d’água 12v   
1 Reservatório de água   
1 Multímetro – Amperímetro   
1 Placa Fenolite Fibra de Vidro, 

20x20 
2 Bornes Banana modelo JS3-

1, 4x39 
 
1 Malha Termo Retrátil 
1 Caixa para estrutura 

Ctrl de Potência 4 Capacitores 1uf 25v 
2 IRFP 260N   
2 DIODOS 15ETH06 
1 LM 317 
2 INDUTORES FERRITE 

100uH 
2 RESISTORES 1K 5W 
20 Capacitores MKP 0,3uF 

600V 
2 conectores de cobre grande 
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Quadro 01. Lista de material – Sistema de Aquecimento Indutivo 
 

Relato e Análise das Atividades 

Inicialmente foi utilizado o software Proteus (versão de demonstração) para estudar o layout da placa do 
circuito a ser confeccionada. Figura 01. (A - H).   

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 01 – Projeto Proteus CAD. 
A – Placa Logica;   
B – PCB layout placa logica; 
C – Placa Principal; 
D – Visualização 3D Placa Lógica; 
E – Layout Placa Principal; 
F – Visualização 3D Placa Principal; 
G – PCB Layout Banco Capacitores; 
H – Visualização 3D Banco Capacitores. 

 
 

Após o projeto do circuito, iniciamos a construção, Figura 02. 
 

Controle IHM 1 ESP 32 
1 Smartphome 

Sensores 1 Infravermelho 1350ºC 
1 Tipo K 
1 Pirômetro RGB 
1 Sensor por controle de pulso 

frequência 

A

C D 

E F 

G H 

A B 
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Figura 02 – Construção do sistema de indução. 
 

Com o equipamento será possível realizar os seguintes tratamentos térmicos: 
 

• Têmpera: Tem como objetivo aumentar a dureza do aço. Porém, em contrapartida há um aumento 
da fragilidade em virtude das tensões internas produzidas pelo tipo de agrupamento cristalino no 
seu interior, fazendo com que fique quebradiço e necessitando passar por outro processo de 
tratamento chamado Revenimento. 

• Revenimento: Segundo a Profª. Izabel Machado, o “revenimento é um tratamento térmico realizado 
logo após a têmpera” (3). Esse tratamento térmico causa alívio de tensões na peça temperada, que 
tem por consequência uma diminuição de resistência mecânica e também um aumento na 
ductilidade e na tenacidade. As temperaturas nas quais são realizados os tratamentos térmicos de 
revenimento estão sempre abaixo da temperatura crítica (temperatura onde se inicia a formação de 
austenita). No entanto, existem algumas faixas de temperatura “proibidas” em função da fragilização 
de alguns tipos de aços. Essas temperaturas estão em torno de 300ºC e de 550ºC. 

• Recozimento: Tem como objetivo eliminar a dureza de uma peça temperada, ou normalizar tensões 
internas causadas pela trefilação, laminação ou forjamento.  

• No atual momento, o módulo de aquecimento se encontra em funcionamento (Figura 03). 
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Figura 03 – Teste frequência em funcionamento 

Para elaborar o sistema de tratamento térmico via smartphone, iremos conectar ao protótipo um 
dispositivo ESP 32 de comunicação bluetooth e criaremos uma interface móvel Android IOS como na figura 03. 
O equipamento terá um controle de potência e um módulo PID. Na refrigeração da peça no tratamento térmico 
Têmpera, será utilizado um tanque de óleo automatizado (figura 05).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04 - Smartphone com tabela e gráfico de tratamento térmico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 05 - Tanque de resfriamento para realização da têmpera 

Conclusões 

Embora o sistema de tratamento térmico microcontrolado por indução magnética esteja em fase de 
desenvolvimento, a construção do módulo de aquecimento foi concluída. Iremos realizar vários testes com 
diferentes sensores para identificar quais serão as melhores escolhas. Por fim controlaremos o sistema através 
de um dispositivo PID que será operado por um software de smartphone. 
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Resumo 
Com a evolução das tecnologias IoT e o barateamento dos custos de produção de componentes e dispositivos 
eletrônicos, o mundo está cada vez mais automatizado e as pessoas buscam mais do que nunca comodidade e 
formas de agilizar a execução das diversas tarefas do dia a dia. Além disso, o custo da energia elétrica tem sido 
um fator impactante para o controle orçamentário das instituições, levando estas a buscar soluções para redução 
deste custo. Já existem dispositivos que solucionam parcialmente alguns desses problemas, como tomadas 
inteligentes que se conectam a aplicativos de celular, lâmpadas inteligentes que permitem controlar a 
intensidade e cor da luz emitida, entre outros. Em pesquisa realizada em bases de patentes nacionais e 
internacionais foi verificado a carência de um sistema que integre as funcionalidades de controle de acesso de 
ambientes e liberação de energia e que integre ainda a função de monitoramento energético nestas instalações 
elétricas. Nesse contexto, o objetivo deste projeto é criar um sistema modular sem fio que será capaz de 
gerenciar e monitorar redes elétricas, a fim de trazer mais economia na utilização de quaisquer dispositivos 
conectados à rede. 
 

Palavras-Chave: Monitoramento de consumo; Controle de interrupções; Controle de acesso; Integração com 
dispositivos inteligentes. 
 
Introdução 
 

Trabalhos que antes demandavam muito tempo e esforço, hoje em dia podem ser feitos pressionando 
apenas  um  botão,  ou  até  mesmo  de  maneira  pré-programada,  sem  a  necessidade  de  um  comando,  
isso se deve a popularização dos conceitos de automação e da internet das coisas (IoT). Segundo Zonta, a 
automação residencial é uma tendência e estará cada vez mais presente em nossas vidas em função da 
redução do custo de produtos de alta tecnologia (1). De acordo com Moreira, a evolução das tecnologias digitais 
de informação e comunicação, juntamente com o paradigma da Internet das Coisas (IoT) vem se consolidando 
nos últimos anos e já é uma realidade no cotidiano das pessoas (2). O expressivo processo de industrialização, 
a notável expansão demográfica, e o rápido aumento da taxa de urbanização são fatores que determinaram o 
crescimento da demanda de energia no Brasil (3).

Segundo dados publicados no Plano Decenal de Energia 2029 feito pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), a demanda de energia no Brasil irá crescer 3,6% ao ano até 2029, isso representa um 
aumento médio de 2.900 megawatts anualmente, o que implica no aumento no custo de energia elétrica (4). O 
custo da energia elétrica é um fator impactante para o controle orçamentário das instituições, o que promove a 
busca por soluções tecnológicas voltadas à redução de perdas. Já existem disponíveis no mercado dispositivos 
que atuam no controle automático de energia, tais como tomadas inteligentes que se conectam a aplicativos de 
celular e permitem ao usuário ligar ou desligar cargas conectadas a ela, lâmpadas inteligentes que permitem 
controlar a intensidade e cor da luz emitida, controladores automáticos de demanda em redes elétricas, voltados 
à redução de multas por ultrapassagem de demanda, entre outros.
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A invenção (5) intitulada de “Sistema de controle de acesso, método de controle de acesso e 
equipamento para controle de acesso”, se trata de um “[...] sistema de controle de acesso compreendendo um 
meio de acesso capaz de autenticar o acesso ao menos parcial de um usuário a um recurso [...]”. A invenção (6) 
intitulada de “Sistema de controle de acesso via celular com fechadura bluetooth”, se trata de “[...] uma 
fechadura que opera sem a existência de chaves  físicas,  portanto  as  chaves  são  virtuais.  A  fechadura  
pode  ser  operada  em  modo  autônomo  ou  através  de telecomandos, ou ambos. Para a abertura dessa 
fechadura é utilizado um sistema que permite ao usuário utilizar ‘uma chave virtual’, através de equipamentos de 
comunicação via Bluetooth, podendo ser via celular, ou outro meio, desde que este possua comunicação via 
Bluetooth compatível [...]”. A invenção (7) intitulada de “Sistema de monitoramento, controle e gestão de energia 
elétrica” consiste em “[...] um sistema de implantação simplificada e de baixo custo, cujo foco é a gestão da 
energia, ao invés da medição. [...]”. 

Apesar da relevância das invenções encontradas em bases de patentes nacionais e internacionais, foi 
verificado a carência de um sistema que integre as funcionalidades de controle de acesso e liberação de energia 
(comando e força) em ambientes específicos, que integre ainda a função de monitoramento energético nestas 
instalações elétricas. 
 
Desenvolvimento 

O  sistema  modular de  controle  de energia  e  acesso  proposto  neste  trabalho,  trata-se  de  um 
protótipo que integra um conjunto de equipamentos e softwares que buscam prover soluções de problemas  de 
controle e monitoramento energético e controle de acesso. O Sistema será composto de 2 módulos principais, 
um módulo de controle de carga e medição, que atuará permitindo ligar e desligar cargas de iluminação e força 
mediante a programação do software de controle e um módulo central de controle que será responsável pela 
coleta de dados e controle de acionamento dos módulos  de  controle  de  carga,  o  módulo  de  controle  
central  disponibilizará  os  dados  para  o  software  de gerenciamento web, além disso, esse módulo possuirá a 
função de controle do sistema de acesso. Um diagrama simplificado pode ser observado na Figura 1. 

 
Figura 1. Sistema modular sem fio para controle integrado de energia e acesso 

Os módulos serão conectados entre si através de uma rede sem fio que poderá ser bluetooth ou wifi, 
ainda a ser definido. O módulo de controle de carga estará conectado diretamente à rede elétrica, de forma que 
possa ser instalado em caixa de passagem ou quadros de distribuição, podendo ligar ou desligar cargas 
conectadas à rede (lâmpadas, tomadas, etc) e também irá monitorar o consumo através de sensores de 
corrente. O módulo central de controle terá a função de enviar comandos ao módulo de controle de carga, 
autorizando ou não o funcionamento das cargas conectadas à rede e também receberá os dados de 
monitoramento oriundos do módulo de controle de carga. Além das funcionalidades já mencionadas, o sistema 
proposto permitirá a análise da rede elétrica em todos os ambientes onde forem instalados, de forma que se 
possa visualizar o consumo em tempo real de todos os equipamentos instalados, o que pode ajudar o gestor no 
planejamento energético da instituição, permitindo identificar se a rede elétrica está subdimensionada ou 
subutilizada em determinados setores da instituição e desta forma racionalizar a aplicação de investimentos na 
infraestrutura elétrica. 
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O controle de acesso é outra funcionalidade importante deste sistema, uma vez que cada ambiente 
possuirá uma central de controle individual, esta verificará as credenciais da pessoa que solicita o acesso local 
ao ambiente, através de RFID, aplicativo de celular, ou até mesmo um sensor biométrico, solução que ainda 
será escolhida mediante aos testes a serem realizados, de forma que, em caso de ociosidade no uso do 
ambiente a energia será desligada evitando assim desperdícios. Será possível ainda, monitorar o acesso aos 
ambientes através dos dados de identificação do usuário de forma que a aplicação web mantenha registros de 
utilização. Haverá  de se integrar ao sistema um módulo de trava eletrônica para trancar a porta e impedir o 
acesso não autorizado ao ambiente. 

Até o estágio atual do trabalho foram realizadas as especificações detalhadas dos materiais e finalizado 
o processo de compra. Foi realizada também a revisão bibliográfica que permitiu um maior aprofundamento nos 
conhecimentos necessários para o desenvolvimento deste trabalho. Foram realizados testes iniciais nos 
microcontroladores que serão utilizados na construção dos módulos e todos os materiais recebidos estão 
passando pela fase de testes de funcionamento. 

Conclusões 

O projeto está sendo desenvolvido dentro do cronograma previsto sem maiores intercorrências. Nos 
próximos meses será construído o módulo central de controle e o módulo de controle de carga, será também 
implementado o software de controle do módulo central e o software de monitoramento e controle de cargas do 
módulo de controle. 
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Resumo 
O Queijo Minas Artesanal da Canastra é submetido à maturação por, pelo menos, 14 dias. Coberturas aplicadas 
na casca do queijo podem carrear compostos bioativos e auxiliar no controle da taxa e maturação, aumentando 
a qualidade do queijo. O óleo de pequi é rico em carotenóides, cujo consumo é associado à redução do risco de 
doenças. O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da aplicação do óleo de pequi na maturação de Queijo 
Minas Artesanal da Canastra. A produção dos queijos seguiu as normas de fabricação de queijos artesanais. A 
aplicação do óleo de pequi na superfície dos queijos foi feita diariamente nos primeiros oito dias de maturação. 
Os queijos que receberam a aplicação de óleo de pequi apresentaram desenvolvimento de capa com coloração 
amarela mais intensa do que aqueles que não receberam o óleo. Não foi observada a transferência de sabor e 
aroma característicos de pequi para os queijos. A aplicação de óleo de pequi na maturação do Queijo Minas 
Artesanal da Canastra é uma alternativa tecnológica que contribui para a qualidade e segurança, gerando renda, 
promovendo a produção sustentável e contribuindo para o desenvolvimento da economia regional. 
______________________________________________________________________

Palavras-Chave: Fruto do Cerrado; Desenvolvimento Regional; Caryocar brasiliense; Pequi.
 

Introdução 
 

O queijo consiste em um produto fresco ou maturado obtido da coagulação da caseína presente no leite, 
sendo, portanto, rico em proteínas, ácidos graxos de cadeia curta, vitaminas e minerais. Peculiaridades 
praticadas na fabricação de queijos originam uma grande diversidade de tipos de queijos, caracterizados por 
diferentes texturas, aromas, sabores e formas. A pasteurização é um pré-tratamento realizado no leite como uma 
medida de segurança para eliminar patógenos do leite cru. Todavia, o processo elimina bactérias nativas, que 
são responsáveis pelo desenvolvimento de aroma característico na maioria dos queijos tradicionais fabricados a 
partir de leite cru (1).

No Brasil, a produção de queijo de leite cru é regulamentada pelo decreto Nº 9.013, de 29 de março de 
2017. Segundo a legislação, o tratamento térmico no leite destinado à elaboração de queijo pode ser dispensado 
desde que os queijos sejam submetidos a um processo de maturação a uma temperatura superior a 5ºC por, no 
mínimo, sessenta dias (2). A produção de queijos brasileiros tradicionais, como os queijos Serro, Canastra, 
Serrano e Colonial, é regulamentada pela lei Nº 13.860, de 18 de julho de 2019, que considera o queijo artesanal 
aquele elaborado por métodos tradicionais, com vinculação e valorização territorial, regional ou cultural, 
conforme protocolo de elaboração, estabelecido para cada tipo e variedade, e com emprego de boas práticas 
agropecuárias e de fabricação não exigindo, portanto, a maturação para estes casos específicos (3). Apesar da 
recente regulamentação da produção artesanal de queijo de leite cru, dispensando a obrigatoriedade de 
maturação controlada de sessenta dias, a maturação do queijo por um período superior a sessenta dias, é um 
processo que garante a segurança e proporciona o desenvolvimento de um conjunto de características 
sensoriais que justificam a sua prática. 
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A cura ou maturação do queijo corresponde a um processo de perda de umidade no qual também ocorre 
uma cadeia de reações bioquímicas e microbiológicas, de maneira a expressar as características de textura, 
aroma e sabor peculiares àquele processo de produção (4). Diversos autores mostraram que a maturação 
realizada sob adequadas condições de armazenamento foi efetiva na redução de microrganismos patogênicos 
(Staphylococcus aureus, Coliformes totais) até níveis de difícil detecção ao final do período de maturação (5-6). 

A condução do processo de maturação, como as condições do ambiente de armazenamento do queijo 
ou a adoção ou não de embalagem, influenciam diretamente na determinação do tipo, na formação dos 
compostos voláteis, no tempo e no custo de maturação. Alguns defeitos  podem surgir da má execução do 
processo de maturação, como a produção excessiva de gás que pode causar fissuras no queijo, a expulsão de 
líquido, levando à formação de cristais de lactato de cálcio na superfície dos queijos (7-8) e a contaminação do 
queijo por bactérias, bolores e leveduras (9), causando o desenvolvimento de sabores indesejados. O sabor 
rançoso pode ser gerado pela presença demasiada de ácidos carboxílicos, enquanto o gosto amargo pode ser 
originado na intensificação da atividade proteolítica durante a maturação. Ambos são comuns em situações de 
prolongamento do período de maturação ou em processos executados à temperatura ambiente. A contaminação 
microbiana do queijo durante a maturação ocorre, principalmente, naqueles maturados sem embalagem. 

A aplicação de coberturas pode trazer benefícios como o controle das taxas de perda de água e de 
maturação do queijo, evitar o crescimento microbiano indesejado, o escurecimento enzimático, entre outros 
defeitos. As coberturas aplicadas na casca dos queijos também podem servir de carreadores de compostos 
bioativos funcionais, como antioxidantes e aditivos alimentares, como saborizantes e corantes (10-11). O 
recobrimento do queijo com matrizes vegetais ainda não é uma prática amplamente adotada. Há estudos de 
queijos que receberam coberturas de extratos de ervas, óleos essenciais e subprodutos da fabricação de vinho 
(12-13).  

O pequi (Caryocar brasiliense) é uma espécie frutífera do cerrado brasileiro, muito utilizada na culinária 
regional, apresentando relevância econômica, cultural e aplicações farmacológicas. O pequi é rico em proteínas, 
compostos bioativos e antioxidantes, usado na produção de fármacos (14). O consumo do fruto está relacionado 
à prevenção de doenças crônicas, uma vez que os compostos bioativos apresentam ação antioxidante e 
redução do risco de câncer, doenças cardiovasculares e neurodegeneração (15). A parte comestível do pequi é 
o mesocarpo interno que possui a coloração amarela (16), atribuída pelo alto conteúdo de carotenóides. A polpa 
do pequi também é   fonte de vitamina A, vitamina C, manganês, zinco, cobre, magnésio, sódio, ferro, cálcio e 
fósforo. Da polpa do fruto pode ser extraído um óleo, chamado azeite de pequi, rico em carotenoides, ácidos 
graxos monoinsaturados constituídos em sua maior parte por ácido oleico e ácido graxo saturado como o ácido 
palmítico (14).  

Tendo em vista que a produção de queijos artesanais em Minas Gerais e o consumo de pequi 
representam um fator social e econômico, além de uma característica cultural para o Estado, o objetivo deste 
trabalho é avaliar o efeito da aplicação de cobertura à base de óleo de pequi na maturação de Queijo Minas 
Artesanal da região da Canastra como uma alternativa tecnológica que assegure um produto padronizado, com 
melhor qualidade e segurança, gerando renda, promovendo a produção sustentável e contribuindo para o 
desenvolvimento da economia regional. 
 
Desenvolvimento 
 

Os experimentos envolvidos no desenvolvimento do produto foram realizados em uma propriedade 
produtora de queijo Minas Artesanal da região da Canastra localizada no município Córrego Danta (MG), na 
microrregião da Canastra (17).   

Para a extração do óleo de pequi foram utilizadas lascas de pequi congeladas, oriundas do município de 
Itapecerica-MG. O óleo de pequi foi obtido por extração aquosa (18). Este processo consiste no aquecimento 
das lascas a uma temperatura de 80°C por 90 min sob agitação. O extrato obtido é uma mistura de água e óleo, 
que é filtrado e separado por funil de separação (Figura 1). 



Cadernos técnicos da XVIII Feira de Inovação e Produção Acadêmica 141  

 
Figura 01. Óleo obtido por extração aquosa 
Fonte: Os autores (2021) 
 

A produção do Queijo Minas Artesanal da Canastra seguiu os parâmetros descritos na Lei Estadual  
20.549/2012 e foi ilustrado no fluxograma apresentado na Figura 2 (19-20). O leite cru recém ordenhado, filtrado 
foi adicionado do coalho e do pingo. Após a coagulação, o gel foi cortado e dessorado, sendo enformado e 
prensado manualmente. O queijo permaneceu enformado até o processo de salga ser realizado de ambos os 
lados, sendo desenformado no segundo dia, quando a maturação foi iniciada. A  maturação do Queijo Minas 
Artesanal da Canastra ocorre no período de 14 dias (21). 
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Figura 02. Fluxograma de Fabricação do Queijo Minas Artesanal da Canastra 
Fonte: Adaptado (MONTEIRO, 2018). 
 

A partir do primeiro dia de maturação, toda a superfície dos queijos recebeu a aplicação uniforme de 
óleo de pequi. Foi aplicada quantidade suficiente de óleo para recobrir abundantemente a superfície dos queijos 
(Figura 3). Foi realizada reaplicação do óleo de pequi diariamente, no momento da viragem do queijo. A 
reaplicação se repetiu até o oitavo dia de maturação. A maturação dos queijos foi concluída após 14 dias. 
 

 
Figura 03. Queijo com o óleo de pequi recém aplicada 
Fonte: Os autores (2021) 
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A aplicação do óleo de pequi na superfície dos queijos Minas Artesanal da Região da Canastra 
contribuiu para o desenvolvimento de coloração amarela mais intensa na casca do queijo maturado, como 
apresentado na Figura 04. A coloração amarela na casca do queijo maturado é desejável, por reforçar a 
aparência de produto curado pela ação do tempo, sendo mais atrativa para o consumidor.  

(A)                                                                                (B) 
Figura 04. Queijo após 14 dias de maturação, sendo (A) queijo maturado com óleo de pequi e (B) queijo maturado 
tradicionalmente, sem aplicação de óleo de pequi. 
Fonte: Os autores (2021) 

 
Ao fracionar o queijo, percebe-se que a aplicação do óleo de pequi no processo de maturação do queijo 

não interferiu em suas características de textura, aparência geral e coloração (Figura 05). Outro fator importante 
a ser analisado é que o óleo de pequi não imprimiu resíduo de aroma e sabor característicos de pequi no queijo 
maturado.  

(A)                                                                                            (B)     
  

Figura 05. Interior do queijo após a maturação, sendo (A) queijo maturado com óleo de pequi e (B) queijo maturado 
tradicionalmente, sem a aplicação de óleo de pequi. 
Fonte: Os autores (2021) 
 
Conclusões 
 

A utilização do óleo de pequi para a maturação do Queijo Minas Artesanal da Canastra se mostrou 
interessante devido à pigmentação amarela que se depositou na casca do queijo. A coloração se torna um 
diferencial do produto. O sabor do óleo de pequi  não se destacou após o período de maturação.  

A maturação do Queijo Minas Artesanal da Canastra com a utilização de óleo de pequi pode se tornar 
um potencial para queijos. Estudos a respeito da extração e caracterização nutricional do óleo, bem como 
formas de utilização deste óleo são essenciais para o conhecimento de sua aplicação neste produto. Outras 
avaliações dos aspectos físico-químicos, microbiológicos e tecnológicos e de aceitação do consumidor precisam 
ser executadas para caracterizar a aplicação de óleo de pequi na maturação de Queijo Minas Artesanal da 
Canastra. 
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Resumo 
Para que se tenha uma boa produção o apicultor deve se atentar a todos os fatores que envolvem seu apiário. A 
compreensão destes fatores que impactam a atividade, tais como perda de enxames e mortalidade das abelhas, 
sejam por falta de registros e/ou gestão insatisfatória é um desafio para os apicultores, mas com o auxílio de 
ferramentas de gestão poderão se desenvolver tecnicamente, socialmente e economicamente. Com a 
popularização dos dispositivos móveis, até mesmo os celulares mais simples passaram a ter como 
características básicas o aumento da capacidade de processamento. O presente projeto tem como objetivo 
desenvolver um aplicativo móvel para gestão e controle da atividade apícola e análise de vigor da abelha rainha, 
possibilitando que os apicultores tenham em seus dispositivos o controle em seus apiários. Para que seja 
possível cumprir o objetivo será desenvolvido um aplicativo que coletará dados referentes a gestão do apiário e 
também o processamento de imagens de favos com postura no ninho da colmeia para avaliar o vigor da rainha. 
Dessa maneira, será possível contribuir com o aumento da produtividade e gerar maior renda aos apicultores.
 
Palavras-Chave: Apicultura; Aplicativos móveis; Processamento digital de imagens. 

Introdução 
 

Para o maior desenvolvimento da atividade apícola, é preciso buscar ações e ferramentas que 
aperfeiçoem a produção, levando em consideração os limites ambientais e a realidade dos apicultores em cada 
localidade, e assim, contribuir para o desenvolvimento sustentável local. A atividade apícola teve início no Brasil 
em 1839, quando os europeus iniciaram a criação de abelhas e a extração do mel na região sul do país. Em 
1956 desembarcava no Rio de Janeiro abelhas africanas que foram trazidas pelo geneticista Warwick Estevam 
Kerr e levadas para o estado de São Paulo. Com o auxílio do professor Lionel Gonçalves, da Universidade de 
São Paulo, criou-se, no laboratório, um híbrido das espécies africana e europeia. Ao mesmo tempo, com a 
liberação acidental, por um apicultor, de enxames africanos que estavam em quarentena num apiário no 
município de Rio Claro (SP), houve a disseminação de enxames africanos e os cruzamentos na natureza entre 
as abelhas africanas e outras espécies, como as europeias e as nativas. Atualmente, as abelhas africanizadas 
representam quase 90% das abelhas existentes no país (1). 

Atualmente a criação de abelhas é uma atividade lucrativa e pode ser praticada pelo agricultor familiar ou 
pequeno produtor, gerando emprego e renda no meio rural. A apicultura apresenta algumas vantagens quando 
comparada com outras criações: não polui ou degrada o meio ambiente, não exige uma grande área de 
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exploração, além de oferecer vários produtos que podem ser comercializados, tais como o mel, a cera, o pólen, a 
geleia real e a própolis (2). 

De acordo com dados do Censo Agropecuário de 2017, o setor apícola está presente em 100.600 
estabelecimentos agropecuários, com um total de 2.158.914 caixas de colmeias de abelha, que movimentam 
mais de 411.888 mil reais por ano através da comercialização de mel, cera, própolis, geleia real e pólen (3). 

Para que se tenha uma boa produção o apicultor deve se atentar a todos os fatores que envolvem seu 
apiário. É importante ter conhecimento a respeito da localização, registro dos apiários, floradas, rainhas, 
materiais, manutenção das colmeias, melhoramento genético, mão de obra, coleta e transporte de mel, 
higienização de equipamentos e asseio pessoal (4). Alguns apicultores realizam esse controle manualmente com 
o auxílio de planilhas, as quais são preenchidas com dados coletados no campo de acordo com cada colmeia. 
Essas anotações auxiliam na gestão do apiário, contribuindo com a execução de atividades no momento correto. 
Também é analisada a taxa de operculação dos quadros do ninho para avaliar o vigor da abelha rainha, 
indicando qual seria o período correto para a troca da rainha da colmeia. 

No setor agropecuário, as plataformas digitais têm ajudado a levar informação e conhecimento para 
produtores em diversas localidades do país. Os equipamentos móveis são de fácil manuseio e podem ser 
transportados para qualquer local, de acordo com a necessidade. Tais equipamentos podem se tornar um 
importante instrumento para auxiliar na tomada de decisão no campo e, por consequência, aumentar a qualidade 
da produção (5). 

É notório o potencial de crescimento da apicultura no país, porém essa atividade ainda enfrenta 
dificuldades, como a falta de apoio técnico que seja capaz de permitir uma produção de qualidade, falta de 
informações sobre o manejo e, principalmente, distribuição e comercialização (6). A compreensão por parte dos 
apicultores dos fatores que impactam a atividade, como perda de enxames e mortalidade das abelhas por falta 
de gestão adequada e registros insatisfatórios é um desafio para a comunidade acadêmica, que auxiliará os 
criadores locais com o desenvolvimento técnico, social e econômico. A apicultura tem a necessidade de passar 
por um processo de profissionalização e não mais ser reconhecido apenas como uma atividade extrativista, o 
apicultor deve dar a devida atenção e envolvimento para que se torne economicamente viável (7). 

Nesse contexto, o presente projeto visa a construção de um aplicativo, com ferramentas que auxiliem na 
coleta de dados e em seu processamento, colaborando com a gestão do empreendimento e análise do vigor da 
abelha rainha. O aplicativo deverá facilitar o controle do manejo das colmeias, bem como, auxiliar na avaliação 
da produtividade. 
 
Desenvolvimento 
 

O desenvolvimento da ferramenta consiste basicamente em construir um ambiente virtual onde o 
apicultor possa registrar e consultar seus diários de campo por apiários, além de se manter atualizado acerca 
das notícias da área da apicultura. Caso seja necessário, o apicultor também pode utilizar a ferramenta de 
verificação de vigor da abelha rainha para uma segunda análise de suas colmeias. 

Para que o aplicativo atendesse o modelo de negócio dos apicultores, a equipe de desenvolvimento 
precisou realizar uma visita a um apiário na região de Bambuí e acompanhar o manuseio das colmeias. Durante 
a visita, todas as tarefas foram documentadas de forma que a equipe de analistas conseguisse extrair os 
requisitos que seriam utilizados para desenvolvimento do software. Os requisitos, por fim, definiram como a 
forma de registro do diário de campo seria feita, a forma como algumas colmeias dependem de outras, a 
necessidade de uma interface simples para cadastro, edição e visualização dos relatórios e outras condições 
necessárias para uma refinada operação em áreas rurais, como a utilização de um banco de dados local nos 
telefones dos usuários. 

Antes da programação, foi necessário que a equipe de desenvolvimento criasse as telas para que não 
houvesse ambiguidade na idealização da ferramenta. Utilizando o software Figma, foram desenvolvidas 15 telas 
para as diversas funções do aplicativo, tais como o registro e login, página de notícias e as interfaces de gestão 
de apiários e colmeias. Por fim, após a disponibilização do protótipo completo, a equipe pontuou as partes com 
maior prioridade para desenvolvimento e dividiu o desenvolvimento em duas etapas: Diário de Campo e 
Avaliação de 
Vigor. 

Passado o período de duas semanas, a primeira parte do aplicativo foi desenvolvida seguindo o modelo 
de telas criado que pode ser observado na Figura 1. Após os testes, a primeira versão do aplicativo foi enviada 
para alguns apicultores avaliarem a real aplicação do sistema para registro de suas atividades. Enquanto isso, o 
desenvolvimento da etapa de avaliação de vigor da abelha rainha iniciou seu processo de desenvolvimento. Para 
tal, será necessário que a equipe realize a classificação manual das imagens que serão utilizadas no modelo de 
previsão. 
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Figura 1 – Layout das telas desenvolvidas para o aplicativo 
Fonte: Os autores (2021) 
 

Assim que selecionadas, as imagens farão parte do banco de dados que o algoritmo utilizará como base 
para realizar a classificação automática das novas fotos inseridas pelos apicultores. Para que o modelo de 
classificação atinja um nível de acurácia aceitável, o banco deverá sempre ser atualizado de forma a otimizar os 
resultados do algoritmo. Por fim, após o modelo atingir as metas impostas pela equipe de desenvolvimento, a 
ferramenta de avaliação será disponibilizada no aplicativo anteriormente criado. 

A última etapa do projeto consistirá na avaliação do sistema, em sua totalidade, pelos apicultores. Serão 
definidas as métricas para avaliação da experiência de utilização do aplicativo. Por fim, o aplicativo será 
apresentado, em sua versão final, para a rede de apicultores da região e serão utilizadas estratégias de 
publicidade para promoção e divulgação do mesmo. 

 
Conclusões 
 

Espera-se que a utilização deste aplicativo possa contribuir para o desenvolvimento sustentável da 
apicultura, através do gerenciamento dos dados coletados para a gestão do empreendimento bem como a 
análise do vigor da rainha, e assim obter maiores rendimentos através da boa gestão do apiário. Melhorias no 
sistema do aplicativo após alguns meses de utilização serão necessárias para aprimorar as técnicas a fim de 
obter melhores resultados através do aplicativo. 

Estudos relacionados ao comportamento da abelha rainha durante sua postura serão de grande valor 
para a determinação do vigor da rainha através do aplicativo. Esses estudos são necessários uma vez que o 
comportamento das espécies, a flora apícola e o clima local podem determinar novas atualizações para o 
aplicativo. 
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 Resumo

A cidade de Bambuí segue um comportamento nacional: empreendedores que carregam consigo uma ideia, 
paixão e força de vontade para ter a própria empresa. Entretanto, muitos não possuem conhecimento necessário 
sobre o Marketing, o que dificulta a utilização de novas tecnologias, visto a falta de preparo dos administradores, 
fundamental para uma empresa se manter sólida no mercado. Essa solidez se tornou mais necessária com os 
impactos causados pela COVID-19, que acelerou o processo tecnológico das empresas, passando a realizar 
mais vendas por canais digitais. As empresas que prestam os serviços de marketing na cidade, os ofertam de 
maneira fragmentada, alguns com telões de divulgação, outros com anúncios nas suas mídias sociais e outros 
que criam artes para mídias sociais, tornado necessária a criação de uma plataforma de marketing integrado. Foi 
realizada uma análise do mercado, sobre as empresas que prestam os serviços na cidade e os 
microempreendedores locais. Estes foram submetidos a um questionário, disponível na plataforma Google 
Forms, sobre o conhecimento e importância das mídias sociais. Imagina-se que o resultado seja um 
planejamento para a criação da plataforma. 
Palavras-Chave: Comunicação; Marketing Digital; Publicidade.

Introdução 

Os empreendedores da cidade de Bambuí e região possuem uma grande competência nas suas 
atividades fins (por exemplo: marceneiro, cabelereiro, eletricistas, etc). Mas, apesar de saberem executar a 
função principal de seus negócios, muitos não possuem o conhecimento de gestão necessário sobre o Marketing 
e o Endomarketing.  

No caso específico da cidade, os empreendimentos são em grande maioria de natureza familiar, com 
pessoas da geração fundadora frente a gestão do negócio, o que dificulta a utilização de novas tecnologias 
(mídias sociais) por parte dessas organizações, visto a falta de instrução e preparo dos administradores para 
essa área que é fundamental para uma empresa se manter sólida no mercado. 

Essa solidez se tornou ainda mais necessária com os impactos causados pela COVID-19, visto que ela 
acelerou o processo tecnológico das empresas, que passaram a realizar ainda mais vendas por canais digitais, 
ocorrido pelas limitações de atendimentos presenciais implicados por decretos municipais e estaduais. Sendo 
assim, tornou-se necessário se constituir uma plataforma de marketing integrado, visando auxiliar os 
empreendedores locais. Algumas empresas não possuem uma estrutura dedicada ao marketing. Visando isso, 
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será desenvolvido um serviço diferenciado para as pequenas e médias empresas, para ajudar na gestão da 
comunicação visual com o objetivo de desenvolver e auxiliar os empreendedores.  

Outro fator que implica essa necessidade, é o fato de que as empresas que prestam os serviços de 
marketing na cidade, ofertam o serviço de maneira fragmentada, alguns com telões de divulgação, outros com 
anúncios nas suas mídias sociais, carros de som e outros ainda que apenas criam artes e gerenciam as mídias 
sociais dos clientes. Portanto, a importância desta iniciativa, de se oferecer aos pequenos empreendedores uma 
plataforma integrada onde ele consiga desenvolver toda sua estratégia de marketing, desde ações físicas até 
atividades virtuais (redes sociais). 

 
Desenvolvimento  

 
O mundo passa rotineiramente por transformações devido ao avanço da tecnologia. Um desses 

processos se deu devido a COVID-19 e o isolamento social, onde as pessoas passaram a ficar mais tempo em 
casa, aumentando o consumo por parte dos consumidores e também das empresas. Com tantas mídias digitais 
o perfil do consumidor mudou, ele agora está conectado o tempo todo e busca sempre estar antenado às 
novidades existentes no ambiente online. 

Mediante esse contexto, surge a proposta de criação de uma plataforma de marketing integrada para os 
pequenos empreendedores de Bambuí, oferecendo também acompanhamento com relação ao endomarketing 
das empresas, abordando questões como comunicação interna, alinhamento da cultura e expectativas dos 
colaboradores com relação a empresa e funções exercidas.  

Antigamente, os empresários viam os funcionários como substituíveis, o revendedor era apenas uma 
razão social e os consumidores comportavam-se como figuras irreais. A razão de ser da empresa era vender. O 
endomarketing vem para modificar a atitude das empresas, seus valores éticos, o envolvimento emocional dos 
funcionários e a capacidade de agregar relações afetivas (1). 

Já o marketing, é a gestão de relacionamentos lucrativos com o cliente. Seus dois principais objetivos 
são: atrair novos clientes prometendo valor superior, além de manter e cultivar os clientes atuais, entregando 
satisfação (2). 

A troca é definida pela oferta de um produto com o recebimento de outro benefício, podendo ser um 
produto, tal como o caso do escambo ou da moeda. O marketing fundamentando-se nesse conceito de troca 
tornou- se uma atividade de comercialização. Ainda assim, as organizações, os grupos e os indivíduos 
enxergavam a necessidade de buscar especialização e facilitar o processo no desenvolvimento de produtos e 
serviços (3-1). 

Como foi dito anteriormente, o marketing é consequência de troca que envolve preço, comunicação, 
produtos, ele está no nosso cotidiano e em tudo que consumimos. A importância do marketing é deixar a vida 
acontecer com mais tranquilidade, acompanhando as necessidades básicas (3-2). 

Uma estratégia de marketing pode ser constituída por várias ideias diferentes, mas que possuem um 
elemento em comum: a marca da empresa. Nesse sentido, pode ser compreendida a sua identidade, sendo 
estabelecido um laço com pessoas interessadas em seus produtos e/ou serviços (4). 

Houve um tempo em que as organizações não se preocupavam com a evolução no mercado de 
atuação, não se arriscavam, não aprimoravam. O crescimento da tecnologia e dos meios de 
comunicaçãoforçaram de maneira positiva para que essas organizações começassem a utilizar a tecnologia a 
favor da empresa, ousar nas ideias e só assim se destacar no novo modelo que o mercado proporcionou (5). 

Muitos dos pequenos empreendedores, principalmente aqueles que não possuem muita instrução, 
tendem a pensar que o marketing digital é para uso exclusivo de grandes empresas. Eles acreditam que para 
esse marketing ser posto em prática, é necessário um alto investimento, capital esse que apenas as grandes 
organizações possuem disponível. Este é um pensamento falho, visto que o pequeno empresário pode atrair 
maior visibilidade para o seu empreendimento, fazendo com que os consumidores tenham conhecimento do seu 
produto ou serviço. Esse processo pode aumentar a credibilidade da empresa para com os clientes, em muitos 
casos, até contribuindo para a fidelização dos mesmos ou aumento da fatia do mercado. 

Para se alcançar o objetivo geral, que é o desenvolvimento da plataforma, foram estabelecidas metas 
mensais para o desenvolvimento do projeto.  Sendo assim, a primeira meta foi a análise de mercado, onde foi 
possível detectar os possíveis clientes, através de um questionário com 19 questões de múltipla escolha 
aplicado aos empreendedores da cidade por meio da plataforma Google Forms. 

Foi possível traçar o perfil dos entrevistados, sendo que a maioria são mulheres, da faixa de 25 a 44 
anos, com o ensino médio incompleto ou completo. Nota-se que uma considerável parcela dos entrevistados não 
possui formação em ensino médio, enquanto poucos deles possuem pós-graduação, seja ela completa ou 
incompleta.  
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Notou-se ainda que a maioria dos empreendedores da cidade são empresas de pequeno porte, com no 
máximo 3 colaboradores. Como a maioria das organizações possui poucos funcionários, seria justificável a ação 
de uma plataforma de marketing total e integrado para o gerenciamento das mídias sociais. 

Constatou-se que 80,5% dos empreendedores utilizam as mídias sociais para realizar suas vendas, 
sendo que esse canal de vendas poderá ser potencializado com os serviços prestados pela plataforma. Apesar 
da importância financeira, 73,8% dos entrevistados assumiram ter dificuldade em lidar com as mídias sociais, 
sendo que 86,3% dos entrevistados confessam achar necessária a ajuda de alguém para melhor conduzir suas 
redes sociais. 

Mediante os resultados, foram selecionadas duas empresas da cidade que atuam em diferentes ramos, 
para serem utilizadas como uma espécie de teste piloto para dar-se início a plataforma, sendo estas uma 
Serralheria e um Salão de Beleza, ambas do bairro Rola Moça na cidade de Bambuí, onde os mesmos não 
possuem redes sociais. 

Para melhor desenvolvimento da plataforma de marketing total dentro das duas microempresas, foi 
necessária a percepção dos proprietários acerca de seus estabelecimentos, dados estes coletados a partir de 
uma entrevista com roteiro semiestruturado. O principal objetivo da pesquisa foi identificar as visões dos 
empreendedores para que depois fossem relacionadas às percepções de seus clientes, que foram submetidos a 
um questionário posteriormente. 

No questionário dos clientes, foi também possível traçar o perfil do público-alvo, sendo o do salão: são 
mulheres, sendo a grande maioria com faixa etária dos 35 aos 44 anos. Grande parte dessas mulheres são 
casadas ou possuem uma união estável, sendo que em geral possuem ensino médio incompleto ou completo. 
Todas as entrevistadas possuem redes sociais, sendo que afirmaram que amostras dos serviços em redes 
sociais podem influenciar as mesmas na contratação do serviço.  

Foi possível constatar que o que leva as clientes a contratar os serviços do salão, é a qualidade do 
mesmo, apontando por mais de 50% delas. A porcentagem de entrevistadas que sentem falta de um catálogo 
online com demonstração dos serviços prestados pelo salão gira em torno de 70%, enquanto mais de 90% 
relataram sentir falta de meios de comunicação digital. 

O público-alvo da serralheria por sua vez são homens, com idade entre 55 a 64 anos, que em geral são 
casados ou possuem uma união estável, tendo como grau de escolaridade o ensino médio incompleto ou 
completo. Todos os entrevistados possuem redes sociais, sendo que mais de 90% deles relataram que amostras 
de produtos e serviços do gênero demonstrados em rede social podem sim influenciá-los a comprar ou contratar 
algum serviço. 

Além disso, notou-se também que a qualidade dos produtos e serviços prestados é de extrema 
importância para os clientes, visto que mais de 70% deles consideram este o atributo mais importante da 
empresa. Por fim, é importante destacar que a maioria dos clientes sente falta de um catálogo online com 
demonstração dos produtos e serviços prestados pela empresa, bem como de canais digitais como as redes 
sociais. 

Posteriormente foi realizada uma reunião com os gestores das duas empresas, fazendo a proposta 
oficial de serem o teste piloto da plataforma, os quais se mostraram animados com a proposta. 

A 2° meta se tratou do estudo dos concorrentes, sendo que foi possível realizar uma percepção própria 
do mercado, sendo que omarketshare no momento em Bambuí, de acordo com uma percepção própria do 
mercado, está divido da seguinte maneira: Nuled controlando 60% do mercado, TV Bambuí com 25% e Ultra 
Filmes controlando 15%. 

Mediante essa percepção, ainda foi possível traçar os pontos fortes e fracos dos concorrentes, conforme 
quadro abaixo: 
 

 
Fatores considerados 

Nuled Ultra Filmes MG TV Bambuí 
Ponto forte Ponto fraco Ponto forte Ponto fraco Ponto forte Ponto fraco 

Localização  x  x  x  
Atendimento x   x  x 
Distribuição x  x  x  
Qualidade  x x   x 
Preço  x x  x  
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Condições de pagamento  x x   x 
Serviços aos clientes x  x   x 
Garantia oferecida x  x   x 

Quadro I. Forças e fraquezas dos concorrentes 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
 

A 2° meta ainda a ser alcançada visa a criação de um plano de marketing, onde espera-se descrever 
quais serão os principais serviços oferecidos pela plataforma, com demonstração dos mesmos já voltados a 
serralheria e o salão. Será necessário também definir quais serão as estratégias de promoção da plataforma. 

A 3° meta visa determinar a capacidade produtiva da plataforma, buscando estimar a sua capacidade 
instalada, bem como determinar a necessidade de pessoal e de equipamentos para que a plataforma funcione. 

A 4° e última meta se trata de um plano financeiro, onde serão descritos os investimentos fixos 
necessários para que a plataforma seja posta em prática, bem como determinar qual será o capital de giro 
montante de recursos necessário para que a plataforma possa operar. 

A plataforma trará muitos benefícios, ajudando na divulgação dos microempreendedores, marcas e na 
fidelização dos seus clientes. Serão oferecidos serviços de Marca, que consistem nas assinaturas visuais tais 
como logotipo e redesign dos já existentes, com o objetivo de criar uma identidade para a organização.  

Será realizado o gerenciamento de mídias sociais, sendo importante ressaltar que através delas 
acontece a fixação da marca, portanto será feita a criação das artes para abastecer essas mídias, incluindo a 
fotografia publicitária (indo até o estabelecimento capturar as fotos), vídeos para mostrar ao cliente a estrutura 
da empresa, bem como produtos e serviços. Esses conteúdos serão acompanhados de textos criados para a 
publicação e divulgação em todos os canais existentes. 

Haverá ainda o acompanhamento para a realização de Lives, visando a divulgação dos produtos, com 
uma excelente imagem visual, assim, aqueles que não podem ir até a loja, poderão ver com clareza e nitidez 
todos os itens e seus detalhes.   

Acreditando que a interação por áudio pode ser diferencial, serão criados Podcasts para anúncios nas 
rádios, plataformas e carro de som, incluindo um verso de uma música para que quando o público escutar, 
aquela mensagem seja fixada na mente, além da criação de sites exclusivos para a organização com toda a sua 
gama de produtos. 

Também será oferecida a criação de materiais impressos, como cartões de visita, catálogos, cardápios e 
embalagens, tudo personalizado e feito de acordo com as necessidades dos clientes. Ainda serão promovidos 
eventos corporativos, como inaugurações de estabelecimentos, festas, confraternizações, dentre outras. Além 
da comunicação visual, que é muito importante na cidade, incluindo outdoors, banners e principalmente a 
divulgação em um telão digital, localizado em pontos estratégicos da cidade que possuem grande rotatividade de 
pessoas. 

 
Conclusões 
 

As empresas que prestam os serviços de marketing na cidade, ofertam o serviço de maneira 
fragmentada, alguns com telões de divulgação, outros com anúncios nas suas mídias sociais, carros de som e 
outros ainda que apenas criam artes e gerenciam as mídias sociais dos clientes. Portanto, a importância desta 
iniciativa é oferecer aos pequenos empreendedores uma plataforma integrada onde ele consiga desenvolver 
toda sua estratégia de marketing, desde ações físicas até atividades virtuais (redes sociais). 

A plataforma oferecerá muitos benefícios, trazendo como diferencial competitivo a diversidade de 
serviços prestados, satisfazendo as necessidades dos clientes em uma só plataforma, ajudando na divulgação 
dos microempreendedores, marcas e na fidelização dos seus clientes. Além disso, haverá ainda o 
acompanhamento do Endomarketing para que os colaboradores das empresas possam se desenvolver e se 
profissionalizar, elevando o nível de serviço e atendimento, contribuindo para a tão sonhada fidelização dos 
clientes. 

Espera-se que todos os serviços oferecidos pela plataforma possuam um preço acessível em vista 
daquele praticado pelas empresas da cidade que atuam na área. Pressupõe-se que estes atributos, quando bem 
trabalhados e desenvolvidos, possam contribuir para o aumento da visibilidade das empresas e que tragam 
consequentemente um aumento de suas receitas, resultando em um maior desenvolvimento da economia local, 
bem como no nível de satisfação dos clientes.  
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Resumo 
Na Botânica, esforços para a criação de herbários informatizados têm surgido. Apesar da popularização dos 
sistemas de informação no mundo, muitos herbários no Brasil não têm suas coleções informatizadas. A limitação 
de sistemas para coleções Botânica, as dificuldades de instalação, utilização e manutenção, grande investimento 
em recursos materiais e humanos no aprendizado do manuseio dessas ferramentas, tornam a informatização de 
herbários uma tarefa onerosa. O herbário do IFMG não disponibiliza de um sistema informatizado. Desse modo, 
o objetivo geral deste trabalho consiste em informatizar o herbário do IFMG - Campus Bambuí, desenvolvendo 
um sistema web e criando uma base de dados acessível às comunidades acadêmica e local. O desenvolvimento 
do sistema visa contribuir para os diversos estudos científicos que versem sobre a distribuição geográfica de 
espécies do ecossistema da região. Assim, acredita-se que essa ferramenta permitirá a aproximação da 
comunidade de seu entorno com a flora local, contribuindo para a educação ambiental, conservação do meio 
ambiente, produzindo insumos para o avanço científico local e consequente contribuição global com a 
diversidade florística.  
 
Palavras-Chave: herbário, sistema; IFMG; Bambuí; Canastra. 
 

Introdução 

Na área de conhecimento relacionada à Botânica, esforços para a criação de herbários informatizados 
que constituem em um banco de dados sobre a biodiversidade florística têm surgido. Segundo Silva, "sistemas 
de informação (SI) são fundamentais para o gerenciamento dos acervos biológicos das instituições de pesquisas 
em biodiversidade” (1).      

As informações contidas em um herbário representam fontes para estudos taxonômicos, florísticos e 
ecológicos, usos medicinais, tóxicos, indústria alimentícia em geral (2, 3). Assim, observa-se a necessidade de 
métodos para organização e sistematização do armazenamento e processamento dos dados a serem coletados, 
tornando as informações úteis para pesquisadores e instituições  (4, 5). 

Dentre os vários herbários informatizados existentes, especialmente da rede SpeciesLink, há o sistema 
Brahms (Botanical Research and Herbarium Management System) (6). O sistema Brahms faz parte de um 
projeto de pesquisa da universidade de Oxford para o estudo e documentação da biodiversidade, voltado para 
aqueles que realizam pesquisas florísticas ou taxonômicas, em vários tipos de reinos de seres vivos (7,8). 

O Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC) está localizado na região sudoeste do estado de 
Minas Gerais e está limitado pelos municípios de São Roque de Minas, Delfinópolis, Sacramento, Vargem 
Bonita, São João Batista do Glória e Capitólio. A criação do parque teve como objetivo a proteção da flora, fauna 
da região e as nascentes do Rio Paraná e do Rio São Francisco. A criação do “Herbário IFMG”, iniciativa do 
Instituto Federal de Minas - Campus Bambuí, instituição localizada na cidade de Bambuí – MG a 65 km da 
PNSC, está em andamento e coletas botânicas começarão a ser realizadas na PNSC e região circunvizinha. 

Apesar da existência do sistema Brahms e de outros ligados à rede speciesLink, optou-se por um 
sistema de informação próprio para a criação do banco de dados e sua manipulação. A criação de um sistema 
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desenvolvido no IFMG-campus Bambuí visa atender às necessidades de informatização dos dados, 
possibilitando também ser útil para aproximar a comunidade em torno da PNSC (alunos, professores, técnicos, 
pesquisadores e comunidade local) da flora local, sendo uma importante ferramenta para educação ambiental, 
estimulando a conservação do meio ambiente. 

Para a manipulação das bases de dados de herbários, muita das vezes se usa de softwares de planilhas 
eletrônicas, mas eles apresentam reduzida capacidade de armazenamento, possuem baixa segurança para os 
dados, dependência do sistema operacional, baixa capacidade para acesso simultâneo de usuários, baixa 
integração com outros sistemas (9). 

O Brahms é um dos mais completos em termos de recursos e ferramentas e o mais utilizado no mundo. 
No entanto, o sistema é de difícil instalação, possui uma interface com falta de usabilidade, exige considerável 
treinamento para a utilização de seus recursos, requer conhecimentos avançados de informática e banco de 
dados para sua instalação e configuração online e possui tamanho limitado para base de dados (6). 

O Sistema de Gerenciamento de Coleções Botânicas - Jardim Botânico  (Jabot) é um SI criado pela 
iniciativa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), visando capturar em uma base de dados todas as 
informações contidas nas amostras botânicas da instituição (10,11). No entanto, apresenta limitações em seu 
código-fonte, que não é disponibilizado de forma aberta. O sistema é disponibilizado pela tecnologia SaaS, 
modalidade de trabalho baseada em computação em nuvem (12), o que pode acarretar problemas como 
disponibilidade e segurança dos dados. Dificulta-se, assim, a ampla divulgação e colaboração interinstitucional 
na criação e desenvolvimento de novas funcionalidades, além de adoção e implantação em novas instituições. 

Apesar da existência de vários SIs de herbários, observam-se várias limitações. Acredita-se que um 
sistema desenvolvido para o Herbário do IFMG - Campus Bambuí permitirá que as limitações apresentadas nos 
SI de herbários já existentes sejam sanadas ou aperfeiçoadas. Além disso, acredita-se que seu desenvolvimento 
proporcionará a aproximação da comunidade de seu entorno (alunos, professores, técnicos, pesquisadores e 
comunidade local) da flora local, contribuindo para educação ambiental dentro e fora da sala de aula, 
estimulando a conservação do meio ambiente, produzindo insumos para o avanço científico local e consequente 
contribuição global com a diversidade florística do globo. 
Desenvolvimento 

A metodologia se inicia por meio da revisão bibliográfica. Vale salientar que a pesquisa tem o caráter de 
propor algo diferente (13), uma vez que se busca desenvolver um SI web para o gerenciamento de dados do 
Herbário IFMG – Campus Bambuí, no qual atenda às necessidades da comunidade de seu entorno. 
Posteriormente, os passos deste trabalho são norteados por princípios da Engenharia de. “Engenharia de 
software é uma disciplina de engenharia relacionada com todos os aspectos da produção de software, desde os 
estágios iniciais de especificação do sistema até sua manutenção, depois que este entrar em operação.”(14). 
Desse modo, as etapas de desenvolvimento do sistema seguem as etapas do Ciclo de Vida de desenvolvimento 
de software: a análise, o projeto, a construção, a verificação e a gestão de elementos técnicos (15). 

O desenvolvimento do sistema é auxiliado pela metodologia Scrum. A metodologia conta com métodos 
que são mais adaptativos e flexíveis em relação aos tradicionais métodos de desenvolvimento de software.(16, 
17). 

O desenvolvimento de um novo SI que atenda ao herbário será antecedido pela análise de ferramentas 
já existentes, principalmente aquelas que fazem parte da rede SpeciesLink (6), tendo enfoque principal no 
sistema Jabot e no Brahms. Dentre as características que são analisadas nos SI, elencam-se as funcionalidades 
dos mesmos no que diz respeito aos objetivos desta pesquisa, se atendem aos requisitos para a coleta, 
processamento, armazenamento e disponibilização das informações acerca das coleções botânicas. Para isso, 
além de se verificar se os requisitos necessários existem, também serão realizados testes de usabilidade. A 
melhoria da usabilidade apresenta diversos benefícios, como redução de erros e apoio a utilizadores com menos 
competências tecnológicas (18, 19, 20). 

As ferramentas a utilizada são: a) ferramenta CASE: Umbrello, por ser gratuito, de código aberto e 
atender de maneira satisfatória à criação dos diagramas (15); b) o banco de dados relacional é desenvolvido 
utilizando o mapeamento objeto-relacional (ORM) do Django e o sistema de gerenciamento de banco de dados 
escolhido foi o PostgreSQL (21), pelo fato de ser gratuito e ser extremamente robusto e seguro (22); c) o design 
da interface é norteado pelos princípios de usabilidade para sua utilização mais intuitiva e eficiente. A interface 
será construída utilizando-se das linguagens HTML, CSS e do framework Vue.js (23), com auxílio de outro 
framework que é construído sobre o mesmo, o Vuetify (24). ; d) já a parte do backend é desenvolvida utilizando 
Python, uma linguagem de programação que utiliza multiparadigmas de programação de desenvolvimento ágil. 
(25).  Para que o desenvolvimento web usando Python seja mais dinâmico e eficiente será usado o framework 
Django (26), que é desenvolvido em Python e utilizando padrão de projetos MVC; e como editor de código-fonte 
o Visual Studio Code (Vscode) e) o Sistema Operacional utilizado é o Linux Mint por ser gratuito e de código 
aberto (27). Vale salientar que o SI a ser desenvolvido será multiplataforma. f) O notebook utilizado é de uso 
próprio e apresenta a seguinte configuração: 8 GB de memória RAM, placa de vídeo Gtxm 1650 de 4 GB, 128 
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GB de SSD M.2 e 1 TB de Disco Rígido. Tais configurações atendem plenamente ao desenvolvimento do 
projeto. 

O SI desenvolvido visa atender à comunidade botânica. Para que sua utilização se dê de maneira eficaz, 
a ferramenta será utilizada via web, de forma gratuita e de código aberto. Canais de divulgação serão buscados, 
como mídias sociais e o site institucional da Serra da Canastra e do Instituto Federal de Minas Gerais.  A 
divulgação para a comunidade local será feita por meio de palestras e minicursos. A comunidade é composta de 
alunos e professores de nível fundamental, médio e superior de instituições públicas e particulares da região; 
técnicos em botânica do IFMG – Campus Bambuí; o Grupo de Estudos de Fisiologia e Botânica (GEFIB) e o 
Grupo de Estudos em Taxonomia e Aplicações Botânicas (GETAB) do IFMG – Campus Bambuí; pesquisadores 
e comunidade local, como produtores rurais.

Resultados e discussões parciais 
O projeto se encontra em andamento e nesta seção serão apresentados os principais resultados obtidos 

até o momento. Para a execução do projeto foram realizadas reuniões com a professora membro do projeto da 
área de Botânica. Para isso, realizaram-se entrevistas e testes de usabilidade em softwares existentes, 
construindo um alicerce que serviu de guia para todo o processo da modelagem e projeto do modelo inicial do 
banco de dados que será alimentado pela aplicação. 

O modelo primário do Diagrama de Entidade Relacionamento (DER) consiste em três tabelas 
denominadas Exsicata, Users e Locations. Foi organizado dessa forma com objetivo de tornar mais prático a 
manutenção, desacoplamento de responsabilidade, e tendo em vista a previsão de que aumente o número de 
relacionamentos e de tabelas. De uma maneira mais visual, na Figura 1 tem-se a imagem do último protótipo do 
DER do banco. 

 
Figura 1 - Diagrama de Entidade e Relacionamento 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
 

A partir da elicitação de requisitos, várias funcionalidades foram elencadas. Mapearam-se requisitos 
comuns na maioria dos sistemas de Herbário, como pesquisa, download e upload de imagens de exsicatas e 
importação, exportação de bases de dados de herbários. Após o levantamento de requisitos, realizou-se a 
modelagem do sistema utilizando-se dos diagramas de casos de uso e de classe. Antes de partir para a 
implementação utilizando-se do framework Vue.js, projetos de protótipos de telas foram criados e aprovados 
pelos usuários participantes. Todo esse processo teve como resultado um protótipo web implementado no 
respectivo framework. 

O layout do protótipo seguiu princípios de usabilidade que foram validados pelo usuário da área de 
Botânica. As cores foram definidas usando uma ferramenta que cria combinações de cores seguindo uma 
harmonia, variando em tons de verde, marrom, amarelo e azul. 

O protótipo da Figura 2 mostra a tela de cadastro de exsicata, com a distribuição das informações e um 
exemplo de como os campos serão preenchidos. A parte de cadastro é dividida nas subseções Taxonomia, 
Local e Coleta. Há um menu superior horizontal que possibilita o acesso a outras áreas do site, como de 
Pesquisa, Emissão de Etiquetas, e a Tela Inicial. 
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Figura 2 - Protótipo da tela de cadastro de exsicata                   
Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 
Conclusões 
 

O projeto está em fase de desenvolvimento com resultados parciais. Como metodologia analisaram-se 
sistemas existentes para a elicitação de requisitos, bem como reuniões com uma professora de Botânica, 
diagramas foram modelados e o design de um protótipo foi desenvolvido. O projeto está atualmente na etapa de 
implementação. Após esta etapa, ele será validado pelos usuários do sistema, sendo submetido a testes. 
Posteriormente, será divulgado para a comunidade de usuários interessados em Botânica, como professores, 
alunos, coletores e profissionais da computação.
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Resumo

Com origem na década de 1940, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) passou por diversas 
estruturações. Com a sanção da lei nº 11.947/2009 foi instituído que no mínimo, 30% dos repasses  oriundos do 
FNDE fossem investidos na aquisição de produtos da Agricultura Familiar. Os contratos entre as Entidades 
Executoras e os Agricultores Familiares são firmados mediante a realização de chamada pública, onde 
fornecedores individuais não organizados em grupo, grupos informais de agricultores familiares, e grupos 
formais de agricultores familiares podem participar. Porém muitas dessas chamadas possuem poucos inscritos 
proporcionando à Entidade Executora a realização de várias chamadas públicas para o cumprimento da lei. A 
partir deste problema se propõe a criação de uma plataforma de integração onde os Agricultores Familiares 
serão notificados das chamadas públicas das Entidades Executoras de sua região, bem como poderão 
acompanhar todo o processo através da plataforma. 
_______________________________________________________________________ 
Palavras-Chave: Agricultura Familiar; Alimentação Escolar; Chamada Pública; Comercialização; 
Desenvolvimento Regional. 
 

Introdução 
 

Com sua origem na década de 40, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) passou por 
diversas estruturações. Os recursos transferidos pelo governo federal são destinados para serem aplicados 
exclusivamente em produtos básicos e produzidos em âmbito local, respeitando os hábitos alimentares regionais 
e saudáveis com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, colaborando com o 
desenvolvimento local sustentável (1). 

Em 2009, foi instituído que no mínimo 30% dos repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) fossem investidos na aquisição de produtos da agricultura familiar por meio da Lei n° 11.947, 
de 16 de junho de 2009 (2). 

A agricultura familiar é uma atividade econômica prevista na Lei nº 11.326/2006, que considera agricultor 
familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, possui área de até quatro 
módulos fiscais, mão de obra da própria família, percentual mínimo de renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela própria 
família (3). 

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017 (4), dos estabelecimentos agropecuários 77% são 
classificados como agricultura familiar, totalizando cerca de 3,9 milhões de estabelecimentos em todo o País. No 
que tange a área de ocupação há 80,9 milhões de hectares, que corresponde a 23% da área de todos os 
estabelecimentos agropecuários do país.
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Em relação à economia, o valor de produção da agricultura familiar é de R$107 bilhões, que equivale a 
23% de toda a produção agropecuária brasileira. A agricultura familiar é responsável por 66,7% de todo o 
pessoal ocupado em agropecuária no País, totalizando cerca de 10,1 milhões de pessoas (IBGE, 2019). 

Tendo em vista a Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009 e a baixa participação nas chamadas públicas, 
objetiva-se criar uma plataforma de integração entre os Agricultores Familiares e as Entidades Executoras do 
PNAE, proporcionando um processo de aquisição de alimentos mais eficiente e de fácil acesso a todos, 
possibilitando que os Agricultores Familiares possuam em uma única ferramenta digital acesso a todas às 
chamadas públicas de sua região e também sejam direcionados de acordo com a sua produção. 
 
Desenvolvimento  
 

Para o desenvolvimento dessa plataforma, primeiramente será necessário o desenvolvimento de todo o 
seu projeto avaliando os principais pontos necessários para ocorrer o convênio entre os Agricultores Familiares e 
as Entidades Executoras. Após essa análise será realizada a modelagem dos dados, utilizando diagramas e 
ferramentas visuais para que seja possível validar o projeto do sistema. 

A plataforma consiste em um aplicativo móvel para smartphone, o qual irá possuir uma versão web  que 
permitirá o acesso através de desktop. A plataforma será constituída de diversas abas, direcionadas para cada 
público. Para as Entidades Executoras haverá abas para a realização de cotações, chamada pública e 
contratação. Já para os Agricultores Familiares haverá abas para o acompanhamento das chamadas públicas e 
inserção ao PNAE, além de outras páginas que irão colaborar com o desenvolvimento sustentável da produção. 

Toda a plataforma será constituída através de layout amigável para facilitar a sua utilização, permitindo 
que todos os Agricultores Familiares consigam acessar a plataforma e buscarem oportunidades de 
comercialização de seus produtos através das chamadas públicas oriundas do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar em seu município e cidades circunvizinhas, proporcionando aos Agricultores maior 
rendimento em sua produção. 
 
Conclusões 
 

O projeto de criação da plataforma permite que os Agricultores Familiares possuam maior conhecimento 
sobre as chamadas públicas do PNAE próximas à sua localidade, permitindo que cada vez tenha um maior 
número de Agricultores Familiares participando do PNAE, colaborando com o desenvolvimento sustentável da 
região onde se encontra a produção destes alimentos.  
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Resumo 
Os investidores do mercado financeiro precisam lidar diariamente com diversas informações ao realizar suas 
negociações. Um fator importante a ser considerado é o impacto das notícias da Internet sobre os segmentos 
do mercado. Contudo, devido ao grande volume de informações, não é uma tarefa fácil analisar o grande 
volume de notícias disponíveis online. Considerando os grandes avanços na área de Inteligência Artificial, é 
interessante utilizar de suas técnicas para criar ferramentas capazes de auxiliar os investidores. O objetivo do 
presente projeto é desenvolver um sistema de monitoramento e previsão de sentimentos para o mercado 
financeiro. O sistema deverá monitorar as notícias dos principais portais da Internet e apresentar, de forma 
gráfica, o sentimento das notícias em relação aos segmentos do mercado financeiro. Além disso, o sistema 
deverá, com base em um histórico de sentimentos, realizar predições para os segmentos do mercado. Assim, 
o sistema funcionará como uma espécie de termômetro, informando se a maioria das notícias de um 
segmento são positivas ou negativas. Isso poderá ser de grande utilidade para os investidores durante suas 
negociações. 
 
Palavras-Chave: Análise de Sentimentos; B3; Mercado Financeiro; Notícias; Previsão.
 
Introdução 
 

A partir da década de 1990, a Inteligência Artificial se desenvolveu bastante, em especial nas áreas de 
Processamento de Linguagem Natural, de Aprendizado de Máquina e de Representação de Conhecimento 
(1-3). Tal desenvolvimento tornou possível a solução de problemas consideravelmente complexos como 
detecção de notícias falsas e predição sobre os impactos de redes sociais (4-6). 

As movimentações de impacto significativo no valor de mercado das empresas dependem de notícias e 
eventos externos (7). Portanto, é interessante que o investidor tenha conhecimento a respeito da repercussão 
de notícias relacionadas ao segmento de mercado de seu interesse. Contudo, o grande volume de notícias na 
Internet pode dificultar o trabalho do investidor na tarefa de analisá-las e determinar como as mesmas afetam 
o mercado (8). Assim, é importante que essas pessoas tenham acesso a ferramentas capazes de auxiliar na 
análise de notícias e seus impactos no mercado financeiro. 

Já foram realizados diversos trabalhos que tentam predizer o valor das ações (9). Contudo, até onde se 
pesquisou, não existem ferramentas capazes de sintetizar e prever o sentimento de notícias acerca dos 
segmentos do mercado de ações brasileiro. O principal objetivo do presente projeto de pesquisa é 
desenvolver um sistema de monitoramento e previsão de sentimentos para o mercado financeiro. 

O aumento do volume de notícias tem afetado diversas áreas da sociedade, dentre elas o mercado de 
ações. Já existem trabalhos nessa área, como a previsão sobre as influências de mídias sociais e notícias 
(4,5,10). Entretanto, ainda não foram propostas técnicas, ferramentas ou produtos capazes de fazer 
monitoramento e predição de sentimento para segmentos do mercado financeiro. 
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Do ponto de vista científico, é interessante desenvolver e utilizar técnicas de processamento de 
linguagem natural e análise de sentimentos para prever como as notícias podem impactar o mercado de 
ações. Além disso, estas técnicas podem ser aplicadas em outras esferas importantes como política e 
segurança digital. Do ponto de vista social e econômico, uma previsão do impacto das notícias pode ajudar a 
evitar possíveis prejuízos para a economia. 

Os principais fundamentos teóricos necessários para a execução do presente projeto estão 
relacionados com as áreas de Recuperação de Informação, Análise de Sentimentos e Aprendizagem de 
Máquina. É importante ressaltar que, até onde se pesquisou, não existem patentes no INPI (Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial) relacionadas com um sistema de análise e previsão de sentimentos. Existem 
algumas patentes encontradas no Espacenet que tratam de motores de busca e análise de sentimento, mas 
não lidam com a previsão do sentimento (11-12). Logo, existe a possibilidade de criação de um produto 
inédito com grande potencial de aplicação prática. 

A Recuperação de informação é uma extensa área da computação que se concentra em prover aos 
usuários o fácil acesso às informações de seu interesse (13). O trabalho de Baeza-yates (2013) afirma que 
houve um desenvolvimento da área além das expectativas iniciais e que, na atualidade, a recuperação de 
informação também inclui modelagem, classificação de textos, visualização de dados, arquitetura de 
sistemas, interface de usuários, filtragem e linguagens. A recuperação de informação é uma área fundamental 
para a realização do presente trabalho. A partir de seus conceitos, será possível recuperar as informações 
dos portais de notícias relevantes para o mercado financeiro. 

A Análise de Sentimentos, é uma sub-área do Processamento de Linguagem Natural, que pode ser 
combinada com técnicas de aprendizagem de máquina, para analisar grandes quantidades de dados textuais, 
a fim de classificá-los com relação a subjetividade das informações (14). Basicamente, a análise de 
sentimento pode usar as abordagens léxicas, baseada em corpus ou baseada em textos avaliativos. No 
desenvolvimento do presente trabalho, serão utilizadas técnicas de Análise de Sentimento para analisar as 
notícias como negativas, positivas ou neutras para determinado segmento do mercado financeiro. 

A Aprendizagem de Máquina é uma área da Inteligência Artificial que cujo objetivo é desenvolver 
algoritmos capazes de fazer previsões ou classificações a partir de uma determinada entrada de dados. A 
aprendizagem de máquina também será usada na realização do presente projeto. Com o monitoramento e 
armazenamento do histórico de sentimentos, as técnicas de aprendizado de máquina permitirão realizar 
previsões sobre os futuros sentimentos. 
 
Desenvolvimento (teórico e/ou prático) 
 

A etapa inicial do presente projeto, envolveu a identificação dos principais portais online de notícias 
do Brasil. Tal identificação foi realizada com base na popularidade e número de acessos dos portais. Em 
seguida, foram utilizadas ferramentas de recuperação de informação para processar as informações das 
notícias dos portais. Essas informações, juntamente com os segmentos do mercado financeiro 
correlacionados, serviram para a construção de uma base de dados. Além disso, essa base deve ser 
periodicamente atualizada para conter as informações das notícias mais recentes. 

Com a finalização da criação da base de dados, deu-se início ao processo de análise de sentimento 
das informações das notícias. Como as notícias estão correlacionadas com os segmentos do mercado 
financeiro. Os sentimentos extraídos das notícias também estarão associados a um ou mais segmentos. 

De posse do histórico de sentimentos, serão utilizadas técnicas de aprendizado de máquina para a 
criação de algoritmos capazes de predizer o sentimento de segmentos do mercado no futuro. Por fim, a base 
de dados juntamente com os algoritmos desenvolvidos, serão integrados na forma de um sistema de 
monitoramento e previsão de sentimentos para o mercado financeiro. 

Em relação a metodologia adotada para o desenvolvimento de software, está sendo utilizado o 
modelo espiral. Essa metodologia é mais flexível, por se tratar de um modelo baseado na prototipação cíclica 
e evolutiva (15). Assim, é possível ajustar possíveis mudanças que aconteçam ao longo do desenvolvimento. 

A linguagem de programação padrão a ser empregada durante o projeto é a linguagem Python. 
Também serão utilizadas diversas bibliotecas nessa mesma linguagem para as tarefas de Recuperação de 
Informação e Aprendizagem de Máquina. Para a classificação quanto à subjetividade das informações na 
base de dados de notícias, a princípio, serão testadas as ferramentas de análise de sentimentos disponíveis 
em língua portuguesa. 

Algumas ferramentas interessantes foram desenvolvidas pelo Núcleo Interinstitucional de Linguística 
Computacional da USP, Subjectivity Classifier for Portuguese (16), Opcluster-PT (17), LBC (18). Além disso, o 
projeto considerará também o framework de análise de sentimentos, desenvolvido pelo Departamento de 
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Ciência da Computação da UFMG, iFeel (19-22). Outras ferramentas que possam surgir no decorrer do 
projeto também serão analisadas. 

O levantamento sobre o atual estado-da-arte de métodos disponíveis de análise de sentimentos, foi 
baseado principalmente no SentiBench, desenvolvido pela UFMG, em virtude de ser, um dos trabalhos mais 
completos e citados, por incluir métodos de análise de sentimentos em diversas línguas, e também por incluir 
testes em diferentes bases de dados (23). Como por exemplo, a ferramenta Vader (24), demonstrou-se mais 
adequada para o desenvolvimento do presente trabalho, levando em consideração apenas as comparações 
do estado-da-arte. Como pode-se observar na Tabela 1. 
 

 
Tabela 1. Tabela de desempenho dos métodos de análise de sentimentos 
Fonte: Ribeiro et al. (2016) 

A Tabela 1 considera o desempenho de classificação das expressões de sentimento presentes nas 
bases de dados testadas. É possível observar que, para a classificação das expressões de sentimentos como 
positivas, negativas ou neutras, os autores nomearam como 3-Classes, e nas classificações binárias (positivas 
ou negativas) os autores denominaram como 2-Classes. Como o presente trabalho envolve a classificação das 
notícias como positivas, negativas ou neutras, o objeto de estudo terá maior foco nestes casos. Além disso, para 
as ferramentas que não suportam a língua portuguesa, as notícias passaram por um processo de tradução 
automatizado usando bibliotecas de tradução disponíveis.

Em seguida, o histórico de sentimento extraído das notícias, a partir de manipulações e análise de 
sentimentos, torna-se a base de treinamento para criação do modelo preditivo. O mesmo deverá passar por uma 
avaliação de acurácia. Esta avaliação poderá ser realizada aplicando as medidas de precisão comumente 
utilizadas na área de Aprendizagem de Máquina. Dessa maneira, o sistema desenvolvido poderá informar 
também o nível de confiança das previsões de sentimentos. 
 
Conclusões 
 

Com a conclusão do presente projeto de pesquisa, espera-se desenvolver o primeiro sistema de 
monitoramento e predição de sentimentos para o mercado financeiro brasileiro. O sistema será capaz de 
mostrar o histórico de sentimentos em relação aos segmentos do mercado financeiro, bem como a previsão 
de sentimento para o futuro. Dessa forma, o investidor poderá utilizar o sistema para auxiliar na tomada de 
decisão em suas negociações. 
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O sistema a ser desenvolvido apresenta grande potencial científico e tecnológico. Muitos trabalhos 
científicos poderão surgir como análise da correlação entre os sentimentos e a variação do mercado 
financeiro. Esses trabalhos, por sua vez, permitirão melhorias no produto que poderá passar a fornecer mais 
informações aos investidores. Do ponto de vista tecnológico, o sistema será um produto passível de patente e 
até mesmo originar uma startup. 
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Resumo 
Além de materiais didáticos adaptados utilizando a Libras (Língua Brasileira de Sinais), os alunos com 
deficiência auditiva podem contar também com softwares educacionais, os quais facilitam a sua aprendizagem e 
colaboram para a redução das desigualdades que enfrentam diariamente no ambiente escolar. Contudo, em se 
tratando do ensino da Química, tais recursos são ainda escassos. Neste contexto, esse projeto envolveu a 
criação de um software educacional para o ensino de Química, tendo por base a Tabela Periódica Inclusiva, 
material didático acessível que visa auxiliar professores no ensino da Tabela Periódica para alunos surdos. Para 
tanto, foram empregadas tecnologias diversas, incluindo HTML, CSS, Javascript e PWA. O software 
implementado foi disponibilizado publicamente e suas funcionalidades avaliadas por 36 professores de Química 
atuantes em níveis de ensino que vão desde o ensino fundamental à pós-graduação. O software foi considerado 
funcional e de fácil uso, e teve uma boa aceitabilidade pelos professores, que apontaram o potencial da Tabela 
Periódica como ferramenta didática no ensino da Tabela Periódica, contribuindo no processo de inclusão de 
alunos surdos. 
Palavras-Chave: Ensino de Química; Libras; Tabela periódica; Software.
 
Introdução 
 

A educação inclusiva tem por objetivo promover o processo de ensino-aprendizagem de todos, bem 
como proporcionar aos alunos com necessidades específicas a inclusão, de forma a garantir a equidade no 
ensino (1). Deste modo, a educação inclusiva é uma responsabilidade que não cabe apenas às instituições de 
ensino, mas depende também da colaboração de toda sociedade para que ela se concretize. 

Os alunos surdos geralmente apresentam a visão como o principal sentido de percepção para a 
aprendizagem e desta forma o uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras, constitui o meio linguístico pelo qual 
estes se comunicam com o mundo ao seu redor (2). Contudo, no ambiente escolar nem sempre os professores 
dominam esta linguagem ou têm à disposição um intérprete de Libras em sala de aula, o que dificulta 
consideravelmente a comunicação com os alunos surdos. 

A Química enquanto disciplina do currículo escolar é uma ciência muita das vezes considerada abstrata 
e de difícil compreensão, e por este motivo temida por grande parte dos estudantes (3). Neste sentido, no ensino 
de Química a adaptação de materiais e recursos didáticos para alunos surdos, utilizando a Libras constitui uma 
condição essencial para a aprendizagem, uma vez que tais recursos educacionais possibilitam uma maior 
interação por meio de elementos concretos úteis na construção de conceitos relacionados aos mais diversos 
conteúdos desta disciplina. 
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Com o avanço da tecnologia e a introdução das TICs no ensino, especialmente da internet e de 
aplicativos e softwares educacionais, o computador tornou-se uma ferramenta importante auxiliando o processo 
de construção do conhecimento (4), sendo a Química uma das disciplinas beneficiadas, dados os inúmeros 
softwares e aplicativos que podem auxiliar no ensino da disciplina (5). Contudo, a grande maioria destes 
recursos não contempla o ensino de alunos com necessidades específicas, como é o caso dos alunos surdos. 

Apesar da existência de iniciativas bem-sucedidas na elaboração e desenvolvimento de recursos e 
materiais didáticos adaptados para o ensino de Química para alunos com necessidades educacionais 
específicas, a fim de se validar as práticas educacionais inclusivas no ensino desta disciplina, há muito ainda a 
ser explorado. 

Diante deste contexto, esse projeto propôs a criação de um software educacional web para o ensino de 
Química tendo por base a Tabela Periódica Inclusiva, uma Tabela Periódica interativa desenvolvida em LIBRAS 
para auxiliar professores no ensino de Química para alunos surdos, bem como alunos em geral. 

 
Desenvolvimento 

 
Este trabalho envolveu a realização de uma pesquisa aplicada, uma vez que abrangeu estudos 

conduzidos com o intuito de resolver parte dos problemas relacionados à escassez de materiais e recursos 
didáticos voltados ao ensino de Química para alunos surdos, bem como incentivar a adoção de práticas 
inclusivas no ensino desta disciplina. Para tanto foi criada a Tabela Periódica Inclusiva versão web, um recurso 
educacional para auxiliar professores no ensino de Química para alunos surdos. 

O software educacional desenvolvido apresenta como público-alvo professores de Química e alunos do 
ensino médio e superior, das redes pública e privada de ensino. Podendo ainda seu uso ser estendido aos 
núcleos de atendimento especializado e centros de inclusão destas instituições. 

A definição dos recursos computacionais do software foi baseada no uso da internet como meio de 
acesso ao website e envolveu o uso de diferentes tecnologias de desenvolvimento de sistemas para web. 
Provendo um alcance mais amplo, a escolha do desenvolvimento de um projeto na plataforma web mostrou-se 
mais vantajosa, visando não apenas uma maior compatibilidade com dispositivos diversos, mas também pela 
possibilidade de tornar as aplicações mais acessíveis para pessoas com deficiências. 

Neste sentido, foram incluídas no software traduções para a linguagem de sinais, sendo utilizadas o 
HTML e o CSS como linguagens de marcação, juntamente com a linguagem de programação JavaScript. De 
forma a evitar a necessidade de conexão com a internet, foram utilizados recursos de PWA (Progressive Web 
Application), com o intuito de possibilitar que o software seja acessado sem a necessidade de conexão à internet 
e em dispositivos móveis. 

Após a implementação do software foram realizados testes unitários com o intuito de verificar o 
funcionamento e identificar possíveis erros e falhas, bem como problemas técnicos tanto na versão web, quanto 
no modo aplicativo. Após a implementação dos requisitos funcionais e a execução dos testes, o software foi 
disponibilizado publicamente no endereço www.tabelaperiodicalibras.com.br. 

A fim de verificar suas funcionalidades, o software foi apresentado a professores de Química, que 
fizeram o avaliaram por meio de um formulário online contendo perguntas as quais possibilitaram determinar o 
perfil dos respondentes, bem como sua opinião sobre o software avaliado. 

O desenvolvimento da versão web da Tabela Periódica Inclusiva possibilitou a criação de uma interface 
interativa, cujo acesso ao menu principal permite o redirecionamento às páginas contendo a representação em 
Libras e informações de cada um dos 118 elementos químicos existentes. Conforme pode ser observado na 
figura 1 além da representação em Libras dos símbolos dos 118 elementos químicos existentes, para cada 
elemento, são apresentadas informações importantes como número atômico, massa atômica, distribuição 
eletrônica, estado físico nas Condições Normais de Temperatura e Pressão – CNTP, bem como a classe a que 
pertence. 
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Figura 1. Representação e informações dos elementos na versão web da Tabela Periódica. 
 

Visando facilitar o uso da Tabela Periódica Inclusiva, bem como torná-lo mais intuitivo, optou-se por um 
layout de apresentação bem simples do software, que conforme apresentado na figura 2, conta apenas com a 
Tabela Periódica como menu principal, e outros dois botões selecionáveis, um no canto superior direito que dá 
acesso à legenda, e outro no canto superior esquerdo que contém informações sobre o software.  

 

 
 

Figura 2. Tabela Periódica Inclusiva no ambiente web. 
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Um total de 36 professores de Química, com faixa etária entre 26 e acima de 50 anos avaliaram o 

software. Os professores respondentes atuam em níveis de ensino que vão desde o ensino fundamental à pós-
graduação, havendo uma prevalência (77,8%) de professores atuantes no ensino médio.  

O software desenvolvido foi avaliado pelos professores quantos aos seguintes quesitos: organização, 
conteúdo, design e estética, funcionalidade e facilidade de uso. Os resultados obtidos a partir do formulário 
respondido pelos professores revelam que o software teve uma boa avaliação, sendo conceituado como bom a 
excelente em todos os quesitos avaliados.  

Quanto às potencialidades do software, cerca de 94,4% dos professores afirmaram que a Tabela 
Periódica Inclusiva poderá ser uma importante ferramenta no ensino da Tabela Periódica os auxiliando em sua 
prática pedagógica e no processo de inclusão de alunos surdos. Todos os 36 professores afirmaram que 
recomendariam o uso do software para alunos e outros professores, e 32 (88,9%) deles afirmaram que 
pretendem utilizá-lo em sua prática pedagógica. 

O software elaborado demonstrou-se responsivo, funcional e de fácil uso. A possibilidade de uso off-line 
no modo aplicativo e sua compatibilidade com dispositivos móveis é sem dúvidas uma das principais vantagens 
desta versão da Tabela Periódica Inclusiva. Além disso, o fácil acesso e a interface mais interativa, 
provavelmente contribuirá para um maior alcance e aceitabilidade deste material didático acessível.  

 
Conclusões 

 
A realização deste projeto de pesquisa possibilitou o desenvolvimento de um software educacional, que, 

dadas as suas funcionalidades e a boa aceitabilidade por professores de Química, tem potencial de vir a se 
tornar uma ferramenta importante e útil no ensino inclusivo da Tabela Periódica.  

Apesar de seu caráter notadamente inclusivo, acredita-se que o software educacional desenvolvido seja 
também um recurso importante no processo de ensino-aprendizagem de alunos em geral, uma vez que a Tabela 
Periódica Inclusiva não se limita à representação do símbolo dos elementos em Libras. Neste sentido, o uso do 
software poderá contribuir no desenvolvimento de conteúdos químicos diversos, incluindo, estrutura atômica, 
propriedades periódicas, ligações químicas e obviamente o estudo da Tabela Periódica. 

Por fim, destaca-se a importância deste projeto para o aprendizado sobre desenvolvimento web e 
softwares educacionais, uma vez que possibilitou uma maior compreensão dos desafios envolvidos na criação 
de ambientes e recursos web. O uso de conceitos de PWA possibilitou a aquisição de conhecimentos 
necessários para o desenvolvimento de novos projetos, além de contribuir na formação do futuro profissional da 
Engenharia da Computação. 
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O desenvolvimento de trabalhos 
inovadores e com elevado potencial de 
aplicação tecnológica mostra-se como um 
dos grandes diferenciais da Feira. Neste ano 
tivemos algumas modificações no 
regulamento, dentre as quais, a mudança 
de categorias, a elaboração de um resumo 
completo antes da exposição dos trabalhos 
o que permitiu o desenvolvimento do 
caráter científico, a apresentação dos 
trabalhos na plataforma Padlet em vídeos e 
premiação dos trabalhos pelos avaliadores 
e também do trabalho mais popular. 

Considerando-se a longa trajetória e 
sua tradicionalidade, a FIPA se destaca 
como uma das estratégias didáticas, 
promovidas pelo IFMG, Campus Bambuí, 
que contribui para o desenvolvimento de 
novas habilidades e competências nos 
alunos.
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