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BLOCO A



CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
EXA - 2247 +Studo: um aplicativo de utilidade educacional e psicológica pós-pandemia 47

EXA - 1764 Análise da extração de corantes naturais e aplicabilidade na alimentação humana 63

EXA - 2287
Análise da viabilidade e e�ciência da �ltragem de cor na quanti�cação do percentual de cobertura arbórea no processamento 
de imagens de satélite

48

EXA - 2816 Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão 55

EXA - 2176 AstroChemis3D 56

EXA - 2746 Biomassa: transformando e sustentando vidas para o amanhã 64

EXA - 1642 Cápsula molecular do tempo: utilizando o DNA de um inimigo recente para deixar uma mensagem para o futuro 50

EXA - 2700 Clean water 65

EXA - 1656 Construção de padrões do sistema caótico de órbitas relativas entre astros numa matriz de multiplicação radial 46

EXA - 3006 Construção de redes neurais arti�ciais para mapeamento de inteligências múltiplas dentro de jogos digitais 49

EXA - 2563 Eco.Ink tinta sustentável 66

EXA - 2194
“Ecobags” de papel de palha de coqueiro: uma alternativa sustentável para substituir as sacolas plásticas usadas na feira livre 
de Umbaúba-SE

75

EXA - 1927
Embalagem inteligente biodegradável à base de amido de batata inglesa (Solanum tuberosum) com extrato de betalaínas para 
controle de qualidade em alimentos

67

EXA - 2014 Ferticagem: uma proposta sustentável e econômica 68

EXA - 2533
Filtro ecológico de baixo custo, para o tratamento de água, feito à base de carvão ativado proveniente da biomassa da jurema 
preta (Mimosa hostilis) – Projeto TAC

69

EXA - 2138 FisiCat: a física gami�cada 58

EXA - 3170 Gericó - Geração de energia elétrica através de exaustores eólicos 59

EXA - 2731 Impressão 3D: um recurso no ensino de neutralização ácido-base 70

EXA - 1827 Lovebox - uma solução de atenção à saúde da pessoa polimedicada 51

EXA - 2905
Metais pesados no solo: um estudo de análise da �torremediação como alternativa de remoção de contaminantes no bairro de 
Canabrava

60

EXA - 3155 Nanoemulsões a partir de óleos essenciais: uso da nanotecnologia como solução sustentável na agricultura 71

BLOCO A
ENG - 2495

Solução tecnológica para solicitação de apoio ao embarque de pessoas com de�ciência ao transporte público na Região  
Metropolitana do Recife

8

ENG - 1498 T.A.C. Triciclo Adaptado para crianças com Pouca ou Nenhuma Funcionalidade nos Membros Inferiores 20

ENG - 1576 Tech-Home 9

ENG - 1316 Tecideina: Tecido biodegradável a partir de proteína do leite 23

ENG - 2691
Tecnologia digital nas aulas da eletiva “A Arte de Argumentar”: Desenvolvimento de um aplicativo web como ferramenta na 
construção do projeto de texto da redação do ENEM

10

ENG - 2223 Telemetria para Foguetes Educacionais 42

ENG - 3213 TRANSPONDER PARA EMBARCAÇÕES: Um estudo social de prevenção a acidentes na região de Barcarena/PA 4ª Fase STARTUP 40

ENG - 1405 Um container de �bra – um novo material sustentável para produção de containers 32

ENG - 1788 Uso do grafeno associado á membrana inorgânica nanoporosa para o tratamento da água 33

ENG - 2253 Utilização das cascas de castanhas de caju para a fabricação de tijolos 24

ENGENHARIA

ENG - 2111
A²Database (Araripe Atmospheric Database): Plataforma de Monitoramento de Dióxido de Carbono e Compostos Orgânicos 
Voláteis na Chapada do Araripe

41

ENG - 2686 Avaliação de processos Fenton na degradação de corantes 34

ENG - 2497 Bioconcreto: tecnologia do concreto auto regenerativo com ênfase na bactéria Bacillus subtilis 25

ENG - 2160 Breath: Desenvolvimento e Aplicação de Biomateriais Fotossintetizantes 27

ENG - 2589 CadBot - Novos parâmetros para a acessibilidade ao esporte 15

ENG - 3202 Clik Help: Dispositivo contra violência a mulher 1

ENG - 2529 DASARS 2.0 - Dessalinizador de Água Salgada com Aproveitamento do Rejeito Salino 35

ENG - 1757 Desenvolvimento de uma montagem re�etora de baixo custo para aumento da e�ciência de painéis fotovoltaicos 11

ENG - 1537 Detecção de Parkinson utilizando Inteligência Arti�cial - Fase 2 43

ENG - 3191 Dispositivo detector de prováveis desmaios 44

ENG - 1823 Dispositivo eletrônico para auxiliar na correção da síndrome do pé caído - Fase 1 2

ENG - 1937 Dosador de ração programado com Arduino para gerenciar o consumo diário do animal conforme quantidade e tempo desejado 16

ENG -1744 EcoQuad - Dispositivo de Transporte Sustentável por Hibridização de Eletricidade e Energia Solar Fotovoltaica 39

ENG - 2275
Embalagens Verdes: Uma alternativa a sustentável produzida à base de Amido de Milho, Goma de Mandioca e Cascas de 
Amendoim

21

ENG - 1926 Estudos dos aditivos aplicados aos biopolimeros a partir do amido 22

ENG - 3090 Hidroponia sustentável: sistema de irrigação que gera energia para pequenas propriedades rurais 38

ENG - 1784 IBIRY 12

ENG - 2264 Incorporação de nanotubos de carbono a um compósito cimentício de alto desempenho utilizado em painéis estruturais 26

ENG - 2436 LODSec - uma alternativa para tratamento e aproveitamento do lodo de ETE 36

ENG - 1852 M - plas�l: desenvolvimento de membrana para micro�ltração e retenção de microplásticos 28

ENG - 2137 Madeira sustentável: Uso de resíduos de cana-de-açúcar para produção de biomadeiras 29

ENG - 2658 Mesa de coordenadas para medição de microcavidades por imagem 17

ENG - 3163 Métodos de prevenção e combate a incêndio 4

ENG - 1693 MIR - medidor inclusivo de resistores 3

ENG - 2928 O uso de sensores ultrassônicos para prevenção de acidentes de trânsito 18

ENG - 1846 PC Board: compósito produzido a partir da utilização do mesocarpo do Cocos nucífera e do Poliestireno Expandido 30

ENG - 1618 Produção de luvas a partir do bioplástico feito da matéria prima do Sisal (Agave sisalana) 45

ENG - 2830 Protótipo de um dispenser autônomo para alimentação de pets de baixo custo 19

ENG - 1733 Protótipo didático automatizado para o ensino do eletromagnetismo utilizando elementos de �cção cientí�ca 13

ENG - 2017 Pulseira indicadora de desregulação em autistas 5

ENG - 2531 Reciclagem ecoe�ciente do vidro na produção de blocos cerâmicos: uma solução para diminuição do lixo ambiental 37

ENG - 1637 Reinvenção do Pó Metálico 31

ENG - 1295 Robô Afonso: Um Auxílio Para Pacientes Com Alzheimer 6

ENG - 2360 SAELO 7

ENG - 1748 Solar Beam: Fogão Solar com movimentação automatizada, Sistema Indutivo Removível e Retroalimentação Fotovoltaica 14



CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

EXA - 2506 Produção de carvão ativado de Pithecellobium dulce para a remoção de azul de metileno 72

EXA - 1830 Produção de �lmes semicondutores em ambiente escolar 61

EXA - 2705 Prototipação de aplicativo para coordenação de integração curricular das escolas de tempo integral 53

EXA - 1782 Prototipagem com materiais de baixo custo: uma alternativa para o ensino de programação e robótica 52

EXA - 3203 Protótipo de detecção de deslizamento de terra 76

EXA - 2167 Reciclagem de pilhas e baterias: estudo da aplicação do gra�te no tratamento de e�uentes da indústria têxtil 73

EXA - 3143 Reduzindo o plástico nos oceanos: soluções simples no combate 77

EXA - 1581 Sistema eletrônico de detecção e gerenciamento de incêndios para unidades de conservação 62

EXA - 1983 Sun Tracker: um algoritmo de inteligência arti�cial que prevê eventos do tipo Carrington 57

EXA - 2235 SustainPads: da concepção ao público 135

EXA - 2568 Utilizando a automação para a inclusão de alunos com de�ciência auditiva e espectro autismo 54

EXA - 2183
Xô mosquito: produção de armadilha para mosquito com materiais reaproveitados e repelentes naturais como alternativa e�caz 
e de baixo custo no combate ao Aedes aegypti

74

BIO - 2101 A epigenética e a longevidade de vida: a relação entre hábitos saudáveis e a oncologia preventiva 106

BIO-  2398 Análise da composição química do óleo essencial da Senecio oleosus para composição de um curativo alternativo bioativo 124

BIO - 3209 Análise microbiológica de superfícies comuns ao IFTO - Campus Araguaína 129

BIO - 3208 Análise parasitológica da areia da Praia da Via Lago e do nível de poluição 133

BIO - 2718
Avaliação da e�ciência das bombas de sementes no processo de recuperação de trecho da mata ciliar do riacho das Timbaúbas - 
etapa II

110

BIO - 2862
Avaliação do efeito do bio�lme comestível a base de plâctons e/ou diferentes amidos associado ou não à refrigeração na  
conservação de vegetais in natura e controle alternativo com o uso de extratos vegetais no cultivo in vitro de patógenos – Fase IV

78

BIO - 1595
Avaliação química de sequestro de carbono no cultivo da microalga Raphidocelis subcapitata em sistema fotobiorreator e análise 
nutricional da biomassa

130

BIO - 1458 B-plastik: análise de �lmes bioplásticos a partir da fécula de tubérculos 125

BIO - 1807 Carvão ativado por micro-ondas a partir do coco verde, a viabilidade desse resíduo como tecnologia no tratamento de e�uentes 131

BIO - 2478 Casca canudo: protótipo de canudo biodegradável à base da casca de banana 79

BIO - 2147 Cronobiologia.IFRJ: produção e divulgação da ciência do sono 123

BIO - 1567 Desenvolvimento de lipossomas de Fluopsina C: um composto bioativo no controle de bactérias patogênicas 132

BIO - 2243 Desenvolvimento de objetos biodegradáveis através da �bra do coco 126

BIO - 1613 Desenvolvimento de um biopolímero para a substituição da borracha sintética 111

BIO - 2234 Desertos quentes e frios: como esse extenso espaço pode ser aproveitado? 112

BIO - 3002
Determinação do impacto ambiental no rio Braço Norte de Guarantã do Norte-MT pelo biomonitoramento com o sistema-teste 
Allium cepa L.

80

BIO - 1772 Do lixo escolar à papelaria artesanal: reciclagem de papel e empreendedorismo sustentável 81

BIO - 2344 Endoparasitas de peixes comercializados na feira do produtor em Roraima 134

BIO - 2896
Extratos vegetais da folha do araçazeiro (Psidium guineense Sw.): um método alternativo no combate a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti

82

BIO - 2903 Fabricação de telhas a partir da reutilização de plástico e pó de serragem 83

BIO - 1515 Fibras de coco e abacaxi: solução acessível para contaminações por óleo dos corpos d’água no Brasil 127

BIO - 2441 Foodog: uma ração para cães abandonados 109

SOC - 2764 Acesso à habitações sustentáveis e seguras: utilização de ecoblocos e ecotelhas na construção civil 94

SOC - 2695 Aleatoriedade no mercado �nanceiro: como ações escolhidas aleatoriamente se comportam em relação ao resto do mercado 91

SOC - 2866 Caminhos para segurança alimentar: a aplicação do potencial nutricional e culinário da chaya (Cnidoscolus aconitifolius) 101

SOC - 1582 Comparativo entre técnicas de machine learning para identi�car erros em palavras homófonas e parônimas na língua portuguesa 96

SOC - 1430 D’arte - democratização da arte em espaços socioculturais 102

SOC - 1845
Desinfopedia: primeira base de dados das fake news no brasil e análise temática via codi�cação qualitativa no combate à  
desinformação

99

SOC - 1459 Diagnóstico de transparência das câmaras municipais de Alagoas 89

SOC - 2715 Isotelha: telhas sustentáveis e isolantes 92

SOC - 1905 Itajá uma fonte de riquezas inexploradas 105

SOC - 1663 MDFolhas: otimização do MDF tradicional para o atendimento do mercado atual 90

SOC - 2696 O ciclo social que envolve o ambiente educacional 103

SOC - 1441 Periferização, segregação e especulação imobiliária relacionadas ao projeto minha casa minha vida em Limeira - SP 93

SOC - 2811 Projeto Sa�ra: grupo de desenvolvimento de softwares que auxiliem no combate às violências contra as mulheres 97

SOC - 3205 Relação estupro e mídia: olhar sobre a violência contra mulheres negras retratadas no jornalismo impresso brasileiro 100

SOC - 2074
Sistema para organização entre as empresas e os serviços de equoterapia: a ajuda da tecnologia para que mais crianças possam 
receber o tratamento adequado de equoterapia

104

SOC - 2105 Uso da �bra de paina (Ceiba Pentandra) como substrato de ilhas �utuantes �ltrantes 95

SOC - 3108 Uso de narrativas imersivas na prevenção e combate ao bullying no ambiente escolar 98

BIO - 1682 Gotículas de poluição: óleo de cozinha em rios e alternativas de minimização de seu impacto ambiental - Fase II 113

BIO - 2834 Inimigos naturais associados a cochonilhas, moscas-brancas e pulgões (Hemiptera: Sternorrhyncha) no município de São Carlos, SP 114

BIO - 3194 Investigação do desequilíbrio metalômico associado ao câncer 128

BIO - 1557 Mauritia: um sistema com �utuabilidade aquática para limpeza e coagulação de rios e lagos através de agentes orgânicos 84

BIO - 1668 MicroRNA como marcadores de caquexia no hepatocarcinoma - Fase 2 107

BIO - 1758 MicroRNAs como candidatos à biomarcadores no câncer de pâncreas 85

BIO - 1473 NaturalStraw: canudo biodegradável 116

BIO - 2032 NOIVA: um novo objeto de investigação ambiental para o monitoramento cidadão de microplástico na água 115

BIO - 3128 Plant-e: energia através de suculentas 86

BIO - 2477 Potencial dos extratos de folhas de sete copas como alternativa ao controle de pulgões 117

BIO - 1732
Potencial larvicida, inseticida e repelente dos princípios ativos do tucum-mirim (Astrocaryum acaule) no controle de artrópodes 
transmissores de arboviroses

87

BIO - 2929 Predição de microRNAs contra a replicação molecular do SARS-COV-2: uma abordagem computacional 108

BIO - 2779 Triocrim - três �toterápicos à base de alecrim 88

BIO - 2849 Um estudo sobre os possíveis efeitos do óleo no crescimento de Elodea canadensis 118

BIO - 3022 Uma proposta de intervenção no descarte consciente de e-lixo 119

BIO - 2304 Umbu plastic: plástico biodegradável a partir do umbu (Spondia tuberosa) 120

BIO - 3185 Uso de defensivos naturais no cultivo de hortas orgânicas sustentáveis no espaço escolar 121

BIO - 1543 Visualização de estruturas e osmose em células vegetais com uso de corantes naturais 122
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BLOCO B
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

CIÊNCIAS HUMANAS

AGR - 2212 Agrolink 209

AGR - 1619
Alelopatia dos extrados aquosos de Mentha piperita e Ocimum basilicum na germinação e crescimento de plântulas de 
Capsicum annuum

168

AGR - 1564 Alimentador de peixes automático, sensorizado e conectado à Internet 218

AGR-  1265 Aproveitamento de coproduto agroindustrial de goiaba (Psidium guajava) na obtenção de �lmes poliméricos biodegradáveis 174

AGR - 2128 Avaliação da atividade de terpenos contra a antracnose 169

AGR - 2211 BioGrape: inovação para tratamento de e�uentes têxteis a partir de celulose bacteriana de vinho 175

AGR - 1286 BRA Torreifer - Dispositivo de automação e monitoramento do processo de torrefação da farinha de mandioca a baixo custo. 210

AGR - 2121
C.O.C.: cálculo do o�set de carbono como alternativa �nanceira relacionada à preservação de áreas verdes via sensoriamento 
remoto

136

AGR - 2596 Construção do tampo de carteiras escolar utilizando folhas secas de árvores 137

AGR - 2984 Desenvolvimento de uma prótese canina para membro inferior por meio de impressão 3D 217

AGR - 1429 Extrato de plantas na germinação e no desenvolvimento de plântulas de soja e algodão 170

AGR - 2760 Hovenia dulcis: uma alternativa no controle da antracnose na produção do tomate - Fase III 171

AGR - 2054 Impacto na produção de linhaça e qualidade do óleo em diferentes manejos de nitrogênio 176

AGR - 2203 Péletes: geração de energia a partir do agroresíduo 211

AGR - 3154 Potencialidades do amido de banana para a agroindústria de alimentos 177

AGR - 1897
Sistema de coleta e armazenagem de água da chuva a partir de materiais de baixo custo, uma alternativa de combate à seca no 
semiárido nordestino

212

AGR - 1318 Sistema de Irrigação Automatizado 213

AGR - 2788 UBPRD’S - utilização da biomassa para o retardo da deserti�cação do solo 2.0 172

AGR - 1536 Uso de câmera térmica para avaliação de raízes em per�l de solo 214

AGR - 2129 Uso de limoneno para o controle do mofo cinzento na pós-colheita de morangos 178

AGR - 2647 Uso do hidrogel de fraldas usadas como alternativa de manutenção da umidade do solo 173

AGR - 1911 Vaso biodegradável para mudas frutíferas através da casca do maracujá e sabugo de milho 215

HUM - 1832
A desvalorização da mulher na mídia: os efeitos do machismo estrutural sobre os meios de comunicação e a percepção dos  
estudantes de Pindamonhangaba

165

HUM - 1639
A importância da literatura infantil no desenvolvimento social e cognitivo das crianças da educação infantil da E.M.E.B. Dr. 
Liberato Salzano Vieira da Cunha no ano de 2022

138

HUM - 2414 A in�uência da música na concentração de alunos da educação básica 188

HUM - 1623
A precarização do trabalho no Porto das Sardinhas: os desa�os das mulheres/mães solo no seu ofício de labor insalubre na Baía 
de Itapajipe, Salvador/BA - 1ª fase

186

HUM - 3180 A troca de camisas é a melhor parte desse jogo: a invisibilidade e a objeti�cação da mulher no esporte 164

HUM - 3009
Acesso e permanência no ensino superior no Brasil: a meritocracia reforçada pela mídia no caso de Matheus Araújo Moreira e de 
Débora Souza Rocha

182

HUM - 1651
Análise do impacto da linguagem acadêmica em artigos cientí�cos na compreensão de diferentes faixas etárias e níveis de 
escolaridade

139

HUM - 3043 Análise do impacto do FoMO em estudantes e servidores do Instituto Federal, Campus Dourados 140

HUM - 3181 Aplicativo Filhas de Gaia: a construção do protagonismo feminino em uma unidade de educação básica 141

HUM - 2481 Ativismo político pentecostal nas eleições presidenciais de 2022 166

HUM - 3176 Baquaqua: escravidão e liberdade no mundo atlântico do século XIX 183

HUM - 1640
Cata-Histórias: registros e compartilhamentos de histórias de vidas através de um museu e produções audiovisuais, no  
município de Igarapé-Miri, Pará

184

HUM - 3152 Curso transição energética e os aquecedores solares de baixo custo: espaços formativos com uma tecnologia social crítica 142

HUM - 2116 De repente presidente - um jogo de incentivo à participação política 143

HUM - 1976 Eco-Socius: jogo educativo sobre a Economia Circular 144

HUM - 2379 EcologicaMente: Tendências da moda com uma mentalidade sustentável 145

HUM - 2555 Evasão escolar e a desumanização: um estudo à luz do pensamento de Paulo Freire 146

HUM - 3216 GATES (Grupo de Apoio Tático Educacional de Suporte cognitivo) - O portal inteligente 147

HUM - 3146 Habitação e moradia: os espaços de residência dos alunos do ensino médio da UFV na cidade de viçosa (MG) 187

HUM - 2538 História em silêncio: entre as lembranças e a construção da identidade do sujeito surdo 148

HUM - 1658 Ilhas do Conhecimento - Jogo digital desenvolvido para mitigar o dé�cit pedagógico-cognitivo em tempos de pós-pandemia 149

HUM - 2734
Inclusão social no âmbito escolar: Desenvolvimento de instrumento matemático como ferramenta educativa para de�cientes 
visuais

150

HUM - 2938 Linguagem Diaspórica: o ensino da Língua Portuguesa como forma de acolhimento 151

HUM - 1779 Lixo ou resíduo? Um olhar para os hábitos de descarte de resíduos sólidos da população do município de Carmo de Minas - MG 152

HUM - 3088 MentalSaurus: Um aplicativo para auxiliar estudantes em condição de sofrimento mental 189

HUM - 3189 Mulheres negras fazendo ciência: iniciação cientí�ca de jovens negras 153

HUM - 1887
Museu virtual Catu em retrato: construção e validação de um produto educacional para o ensino de história com professores e 
estudantes da Educação Básica

185

HUM - 3091 Neurolinguística - a cultura da linguagem 154

HUM - 2077 O desenvolvimento psicossocial de crianças e pré-adolescentes em tempos de pandemia e isolamento social 190

HUM - 1726 O empoderamento feminino a partir dos artesanatos feitos com a palha do licuri na comunidade quilombola Vargem do Sal 167

HUM - 1676 O kindle Direct Publishing e a autopublicação como mecanismo para o reconhecimento dos escritos de jovens autoras 155

HUM - 3165 O papel do IFES - Campus São Mateus na formação pro�ssional para a indústria regional frente a inovação tecnológica 4.0 156

HUM - 2289 O uso da tarefa labirinto como ferramenta pedagógica em aulas de português: uma análise a partir de teste cloze 157

HUM - 3021 Os jovens e o direito à literatura negra: lendo “quarto de despejo” em escolas da zona leste paulistana 180

HUM - 2767
Políticas públicas para educação sexual e pobreza mestrual no Brasil: um estudo de caso em instituições de ensino no estado do 
Paraná- Fase II

158

HUM - 3156 Produção, repartição e consumo: etnogra�a das pescarias e das práticas de maricultura no litoral sul do Espírito Santo 181

HUM - 2694
Projeto Solo Fértil Aquidauana - ferramentas de aprendizagem tecnológica ativa e integrada à comunidade para o enfrenta-
mento da insegurança alimentar

159

HUM - 2660 QuantiSim - O Laboratório Virtual de Análise Quantitativa 160

HUM - 2202 Semente materna poética: Protagonismo de estudantes ribeirinhos e indígenas como poetas e artista em Beruri/AM 161

HUM - 3116 Slime Disorder: Quatro passos para aceitação 191



HUM - 1364 TAF: tecnologia a favor das �nanças 162

HUM - 2204 Transtorno do Espectro Autista e a família: re�exões a partir da Ética da Alteridade 179

HUM - 1485 Vamos dar um rolê: skate como prática libertadora 163

HUM - 1731 Virtual Hope: gami�cação e inteligência arti�cial em prol da psicologia 191

CIÊNCIAS DA SAÚDE
SAU - 1688 A.Fleming 28 - descarte consciente de medicamentos e acessibilidade 201
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