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APRESENTAÇÃO

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) em sua 6ª edição, no ano de
2017, teve por objetivo principal divulgar as ações desenvolvidas por seus membros
no Câmpus Hortolândia do Instituto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia de São
Paulo (IFSP), bem como as ações e pesquisas realizadas pela comunidade do
entorno e pela comunidade científica de outras instituições de ensino, pesquisa e
tecnologia. Em vista da temática: “A matemática está em tudo”, proposta para essa
edição e, em decorrência do Biênio da Matemática, o evento buscou desenvolver
ações em torno deste tema. Assim, a maioria das ações contribuíram com a
divulgação, popularização e elucidação da Matemática nas diferentes áreas do
conhecimento e nas práticas dos diferentes contextos sociais, econômicos e
científicos desenvolvidos ao longo da história. Para tanto, foram apresentadas
palestras, oficinas, minicursos, jogos, mostra de trabalhos desenvolvidos pelos
alunos do Câmpus e apresentações culturais que envolvem o tema em diferentes
abordagens da matemática, além de propor ao participante uma aprendizagem
lúdica de conceitos e aplicações da matemática em situações do dia-a-dia.

Marília Franceschinelli de Souza
Professora
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VI MOSTRA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

A Mostra de Trabalhos Científicos é o momento do evento em que os estudantes e
pesquisadores do IFSP Hortolândia podem mostrar suas produções científicas,
sejam em âmbito de projetos de iniciação científica quanto em atividades de ensino
e extensão, exercitando assim a divulgação científica e compartilhando ideias. Neste
ano contamos também com a presença de participantes de outras escolas da região,
tais como ETEC de Americana e de Campinas (Bento Quirino), aumentando o
intercâmbio entre as diferentes instituições que realizam pesquisas.
No total foram apresentados 29 trabalhos sob a forma de pôster e 24 trabalhos
sob a forma de protótipo. Todos os trabalhos foram avaliados pela Comissão
Científica e também votados pelo público que visitou o evento.
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RESUMO DOS TRABALHOS – CATEGORIA POSTER
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EFEITO DO AQUECIMENTO GLOBAL SOBRE ERVAS DANINHAS E PLANTAS
CULTIVADAS
Premiado pela Comissão Científica
Jayni Santos Borges, Diogo de Oliveira Dutra, Sonia Cristina Juliano Gualtieri,
Luciana de Jesus Jatobá
Resumo: O objetivo da pesquisa foi avaliar o desenvolvimento da erva daninha
amendoim bravo (Euphorbia heterophylla) e do milho (Zea mays) em diferentes
temperaturas (25°C e 30°C) a fim de mensurar os efeitos da mudança climática
sobre a interferência entre as espécies. Para avaliar a germinação, as duas espécies
foram acondicionadas em caixas plásticas forradas com papel de filtro e umedecidas
com 10 ml de água. Foram feitas 6 repetições de cada espécie, em cada condição
de temperatura. Para o teste de interferência, sementes de milho foram plantadas
em vasos, aos quais foram adicionadas sementes de amendoim bravo em três
densidades - 0, 5, 10 e 15 sementes. Para esse experimento, foram feitas 4
repetições por densidade e temperatura. Após 15 dias, foram medidas a germinação
e o tamanho final das plantas das duas espécies. As temperaturas de 25°C e 30°C
se mostraram adequadas para avaliação das respostas das espécies, porcentagem
de germinação e interferência, em cenários prováveis de temperatura. Ao final do
experimento esperamos observar um menor desempenho do milho na maior
temperatura de crescimento, tanto pela condição de temperatura, quanto pela
interferência com o amendoim bravo.
Palavras-chave: Produção de alimentos. Mudanças climáticas. Interferência.
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A IMPORTÂNCIA DA DISCUSSÃO DE GÊNERO
Premiado pela Comissão Científica
Luiz Carlos Júnior, Maria Verônica Neves
Resumo: A discussão de Gênero nunca ganhou o espaço que merece nas escolas
e instituições de Ensino do país. Em resposta à isso, o projeto Discutindo Gênero e
Diversidade realizou debates, pesquisas e intervenções com o objetivo de
disseminar a importância desse tipo de discussão, que tem sido bastante atacada
nos dias atuais. Nosso projeto pretendeu realizar esse objetivo por meio de
atividades dinâmicas e que mostrem sua importância para a formação social das
pessoas. As intervenções realizadas foram a produção de cartazes, o debate de
filme e intervenções diretas com os estudantes e demais membros da unidade
escolar. A partir das experiências do projeto, pudemos perceber que o debate sobre
gênero e diversidade é bastante vivo no ambiente escolar, apesar de tantos agentes
de fora da escola buscarem silenciá-lo. Além disso, pudemos constatar que a
discussão de Gênero tanto na escola quanto fora dela é fundamental não apenas
para que possamos confrontarmo-nos com a diversidade existente em nossa
sociedade, mas também situar e combater os preconceitos e opressões que
diversos grupos sofrem diante uma cultura, e muitos aspectos, ainda muito
conservadora e repressiva.
Palavras-chave: Debate de Gênero. Intervenções. Políticas Públicas.
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POR UMA CULTURA DE DIREITOS HUMANOS NO IFSP
Premiado pela Comissão Científica
Polliana Cristo de Oliveira Roberto, Danielle Victória da Silva Esteves, Juliana
Fernanda da Silva
Resumo: O projeto Concretude: Direitos Humanos, Hortolândia e o IFSP realizado
no Câmpus Hortolândia está em seu terceiro ano de execução. Em 2015 esteve com
as ações voltadas para a discussão da visão do mundo acerca dos direitos humanos
com ações realizadas no Câmpus e na cidade de Hortolândia. No ano de 2016
focamos as ações na discussão de questões de gênero, homofobia, discriminação,
preconceito, credos religiosos, respeito à identidade, promoção, defesa e garantia de
direitos. Em 2017 continuamos as atividades concentrando os trabalhos nas
temáticas inseridas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, especificamente
na linha de extensão 26 grupos sociais vulneráveis. Tem como objetivo principal a
promoção dos direitos humanos, a multiplicação do conhecimento acerca da
declaração universal dos direitos humanos e a formação de sujeitos críticos que
objetivem a promoção de uma cultura em direitos humanos. O projeto possibilita
ainda, uma interação entre o Câmpus e a cidade problematizando as questões
presentes no cotidiano, educando a partir da relação com a comunidade externa.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Educação. Projeto. Formação.
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DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO HOLOGRÁFICO IMPLANTADO EM
GARRAFA D’ÁGUA
Premiado pelo público
Diogo Dutra, Joyce Dutra, Gabriel Cezarini, Elena Souza, Aliandro Santos
Resumo: O mundo atual encontra-se cheio de doenças e muitas delas por
descuidos simples que poderiam ser evitados. Comumente ouve-se falar de doenças
relacionada a água como: pedras no rim, infecções urinárias, dentre outras, isto
deve-se em parte as consequências do mundo moderno. O objetivo é criar um
dispositivo holográfico adaptado em garrafa d’água para monitorar a quantidade de
água ingerida durante o dia. Este dispositivo fornece ao usuário da garrafa
informações sobre o seu dia a dia, como: quantidade ingerida de água, últimas
refeições e quantidade de calorias consumidas, dentre outros. Também é equipado
com alarmes e atualizações. Para elaboração do projeto, foi desenvolvida uma
análise e estudo de mercado, buscando compreender os diversos tipos de
dificuldades, sugestões e melhorias dos consumidores. A metodologia do projeto é
baseada em pesquisa de artigos, sites e livros. Além disso, foi realizado o
modelamento 3D do protótipo com o auxílio do Autodesk InventorTM 2017 para
verificar a sua funcionalidade. Como resultados finais pode-se concluir que a garrafa
auxilia pessoas de diferentes estilos de vidas, trazendo melhoria nos hábitos dos
potenciais usuários.
Palavras-chave: Protótipo. Garrafa. Inventor.
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COMUNICAÇÃO JUVENIL EM REDE: AS EXPERIÊNCIAS DOS JOVENS DO
CÂMPUS HORTOLÂNDIA EM EDUCOMUNICAÇÃO
Premiado pelo público
Thainara Barbosa, Renata Gomes, Rodrigo Crivelaro
Resumo: O projeto proporciona ao Câmpus e a comunidade externa a experiência
de absorção de conhecimentos em oficinas de educomunicação ofertadas pelo
IFSP-HTO com o apoio da Prefeitura de Hortolândia com enfoque no protagonismo
juvenil. A necessidade de estimular em escolas públicas o protagonismo juvenil, a
análise crítica das mídias sociais, e a democratização dos meios de comunicação
justificam o desenvolvimento do projeto Juventude Comunic@ção. O qual, alcançou
a propagação de técnicas e a formação jovens comunicadores que são capazes de
produzir e analisar de forma crítica a mídia e os conteúdos veiculados em redes
sociais. A relação com a comunidade externa foi ofertada no formato de curso e
oficinas, em parceria com a prefeitura e na nucleação de coletivos de
comunicadores em escolas públicas. O projeto acredita que a popularização dos
meios, o reconhecimento da cultura e comunicação como direitos da juventude são
essenciais para formação de cidadãos, justamente em um momento em que casos
de preconceito e intolerância fortalecem a rejeição às diferenças no país, em
especial em redes sociais.
Palavras-chave: Educomunicação. Protagonismo Juvenil. Cultura. Cidadania em
Rede.
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USO DE SOFTWARE CAD PARA CRIAÇÃO DE UMA ESTANTE COM
PRATELEIRAS MÓVEIS
Eleonora Lagoeiro, Jayni Borges, Matheus da Silva, Isabella dos Santos, Crislaine
Gonçalves, Aliandro Santos
Resumo: Devido a influência do movimento artístico De Stijl, iniciado em 1917 na
Holanda, o projeto da estante móvel visa alcançar simplicidade e praticidade, onde
planos geométricos garantam a modernidade e sofisticação hoje tão desejada. Este
projeto tem o objetivo a construção de uma estante com prateleira móveis de forma
a otimizar e customizar espaços com um visual contemporâneo e maior mobilidade
interna, proporcionado uma melhor adequação do espaço móvel, de acordo com a
dimensão do objeto que será armazenado em seus compartimentos internos. A
metodologia foi realizada em pesquisa a sites e artigos. A mobilidade é possível
através de um dispositivo de trilhos, o qual se mostra simples em todos os ângulos,
desde a construção, até o uso. Além disso, foi realizado o modelamento 3D do
protótipo com o auxílio do Autodesk InventorTM 2017 para verificar como ficaria o
design da estante. Com o desenvolvimento desta estante conclui-se que tanto o
impacto operacional como o comercial são significativamente positivos, pois tem
flexibilidade, assim como a liberdade para criar os próprios visuais e limites de
espaço.
Palavras-chave: Móveis planejados. Inventor.
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COMUNIC@JOVEM: JUVENTUDE E DIREITO À COMUNICAÇÃO
Joyce Dutra, Amanda Trubano, Rodrigo Crivelaro
Resumo: O projeto Comunic@JovemIFSP, criado pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Hortolândia (IFSPHTO),
tem como finalidade, criar um coletivo de comunicação estudantil a partir do
protagonismo juvenil no Câmpus possibilitando a aquisição de conhecimentos na
utilização jornalística de equipamentos como gravador de áudio, câmera fotográfica,
bem como técnicas de postura de um jornalista durante a realização de entrevistas.
O Comunic@Jovem acredita no potencial que cada jovem tem e visiona o
profissionalismo a partir do seu protagonismo. Passar o conhecimento, ter
envolvimento com outras realidades através das pesquisas e convivência, e
trabalhar em união a demais projetos de extensão, são parâmetros e considerações.
Acreditar e apoiar os jovens é muito importante, afinal: ‘’São tempos difíceis para os
sonhadores’’. Agradecimentos Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo - IFSP, Campus Hortolândia e a área da Mecânica por
todo o apoio prestado.
Palavras-chave: Protagonismo juvenil. Experiência. Direitos.
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EXPERIMENTOS POR ENTRE QUESTÕES AFRO-BRASILEIRAS E INDÍGENAS
Bianca Freitas Santos, Davina Marques
Resumo: O projeto de Iniciação Científica Experimentos por entre Questões
AfroBrasileiras e Indígenas, tem como intuito inicial estabelecer pontes de contato
entre culturas utilizando a arte, em especial a Literatura, o Cinema e a Fotografia.
Desta forma acreditamos ser possível promover encontros entre diferentes culturas
da forma mais legítima possível. Notamos que a arte mais do que entreter, tem a
capacidade de promover encontros, novas perspectivas a alguém sobre o outro. Isso
porque a arte traz aquilo que nos caracteriza, a nossa identidade, sendo assim toda
arte que fazemos seja escrita, pintada, fotografada ou filmada, leva consigo o que
somos, pensamos e sentimos e não há encontro mais legítimo do que esse.
Palavras-chave: Literatura. Cultura afro-brasileira e indígena.
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IFORMAÇÃO: UM JORNAL COM A NOSSA CARA
Juliana Cazelli, Fernanda Grigorio, Lucas Penha
Resumo: Formação de uma equipe de trabalho jornalístico envolvendo a
comunidade interna e externado campus Hortolândia, responsável pela publicação
de edições bimestrais de um jornal. A distribuição das edições impressas se dará
internamente entre os discentes, docentes e técnicos-administrativos, e
externamente entre as famílias dos discentes, em escolas públicas selecionadas do
município e em estabelecimentos comerciais selecionados do bairro. O projeto
editorial do jornal (seu conteúdo) será construído pela equipe de trabalho, devendo
corresponder às escolhas e aos interesses dos integrantes da equipe sob
supervisão do coordenador do projeto. Deverá conter, entretanto, obrigatoriamente,
mas não exclusivamente, reportagens de abrangência micro-regional (Hortolândia e
cidades vizinhas) e seção para a divulgação externa das atividades do campus.
Dentre os objetivos do projeto, estão o aumento do vínculo entre o campus e o
entorno que o acolhe, o protagonismo juvenil, a divulgação da existência e das
atividades do Campus no município e arredores e o estímulo à curiosidade e à
investigação por parte dos jovens num processo de construção de um pensamento
crítico.
Palavras-chave: Jornal. Protagonismo juvenil. Expressão. Divulgação.
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SISTEMA DOMICILIAR DE CUIDADOS EM SAÚDE: MECANISMO DE
DETECÇÃO DE QUEDAS DE PESSOAS
Renata Gomes da Silva, Divana Aparecida Josaphat do Espirito Santo, Leandro
Camara Ledel, Daniela Marques
Resumo: Com o tema de internet das coisas no seu auge, a proposta para este
trabalho é desenvolver um mecanismo de detecção de quedas que irá auxiliar nos
cuidados em saúde das pessoas. E na tentativa de desenvolver esse mecanismo, o
objetivo principal é detectar a queda de uma pessoa utilizando equipamentos de
baixo custo e enviando um sinal de alerta remoto de socorro aos telefones
previamente cadastrados. Essa ideia surgiu depois de analisar alguns produtos
semelhantes existentes no mercado e perceber que o valor desses produtos é muito
alto. Assim construir esse mecanismo com hardware de baixo custo poderia ser uma
forma de diminuir o custo desses produtos.
Palavras-chave: Internet das coisas. Detecção de quedas. Nodemcu. Acelerômetro.
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SUDOKU: TRABALHO INTERDISCIPLINAR ENTRE DISCIPLINAS QUE
ASSOCIAM HABILIDADES QUANTO AO RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO E
PROGRAMAÇÃO
Michele Barion, Daiane Tomazeti, Kênia Silva
Resumo: O Jogo do Sudoku é um quebra-cabeça baseado na lógica, cujo objetivo é
a colocação de números de 1 a 9 em uma matriz quadrada. O jogo contém algumas
pistas iniciais, que são números inseridos em algumas células, de maneira a permitir
indução ou dedução dos números em células que estejam vazias. De acordo com
este contexto, foi realizado um trabalho interdisciplinar no primeiro semestre do
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas entre
disciplinas que fundamentam as competências voltadas ao raciocínio lógicomatemático e programação. A apresentação se deu através dos conceitos
matemáticos aplicados, do escopo da solução através de um fluxograma e da sua
execução por meio da implementação com o uso da linguagem C. O feedback por
parte dos alunos foi satisfatório, considerando a aplicação dos conceitos, a
representação do jogo através dos layouts de tela e a interação com o usuário.
Quanto aos professores, o desenvolvimento agregou na relação interpessoal para
alcançarem a solução proposta, além do compartilhamento de conhecimentos entre
todos os membros do grupo, proporcionando um melhor resultado no fechamento do
semestre entre as disciplinas.
Palavras-chave: Jogo. Trabalho interdisciplinar. Lógica. Matemática discreta.
Programação.
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INTERAÇÃO DOS SUJEITOS EM UM CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA PARA
TERCEIRA IDADE: VISÕES DO PROFESSOR NO PROCESSO DE ENSINAR
TECNOLOGIA E DO IDOSO COMO PESSOA ATIVA NA ERA DIGITAL
Michele Barion
Resumo: A tecnologia está cada vez mais presente na sociedade como um todo,
deixando muitas vezes as pessoas da terceira idade isoladas devido à falta de
conhecimento diante desta era digital. Observando este cenário e através de
diversas fontes de pesquisa, foi criado um curso de informática voltado às pessoas
com idade superior a 55 anos. O presente trabalho tem como objetivo apresentar as
primeiras experiências com uma turma de 18 alunos no ano de 2017, considerando
a criação do plano de aulas com conteúdo e metodologia de ensino. Além do
contexto pedagógico, fundamenta-se a apresentação dos aspectos positivos e as
dificuldades encontradas pelo professor no decorrer das aulas, além do feedback
por parte dos alunos com o uso do computador e seus recursos. As informações a
serem apresentadas serão qualitativas tendo como principais referências, uma
página pessoal criada pelo professor para abordar as suas experiências, como fotos
das ações e entrevista realizada com os alunos. O resultado deste trabalho é parcial,
porém apresentará se um curso de informática pode contribuir para uma melhor
qualidade de vida à terceira idade, oferecendo uma oportunidade de inclusão
tecnológica e social.
Palavras-chave: Terceira idade. Inclusão digital. Informática básica.
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RECICLA HORTO! EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COLETA SELETIVA E CIDADANIA
PARTICIPATIVA NO IFSP- HORTOLÂNDIA
Divana Aparecida Josaphat do Espirito Santo, Alan Marques da Silva, Ana Luiza F P
Bandeira, Priscila Benar, Douglas Beiro, Hellen Ferreira
Resumo: O presente artigo propõe-se a apresentar o projeto de extensão, cujo
objetivo foi desenvolver uma proposta de educação ambiental a partir de ações
realizadas no campus IFSP-Hortolândia no que ligadas à importância da coleta
seletiva e da reciclagem de resíduos sólidos em nosso contexto atual de sociedade.
Nesse sentido, após uma parceria firmada com a prefeitura municipal da cidade e a
cooperativa de recicláveis por ela auxiliada, foi possível que pudéssemos, a partir de
ações internas desenvolvidas no campus, realizar a separação do lixo orgânico e
reciclável e contribuir para minimizar o impacto desses resíduos na natureza. Além
disso, foram desenvolvidas atividades no campus Hortolândia, contando com a
participação da comunidade externa (seminário, sinalização de recipientes,
divulgação de informações sobre o tema), assim como ações externas a partir do
contato com diversos órgãos municipais, cooperativa de recicláveis e a própria
comunidade do entorno. Nesse sentido, com o desenvolvimento desse projeto, foi
possível integrar o Instituto Federal na política pública municipal de coleta de
resíduos, contribuindo para disseminação da educação ambiental na própria cidade.
Palavras-chave: Recicla-horto.
ambiental. Coleta seletiva.

Reciclagem

de

resíduos sólidos.

Educação
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PROJETO DE GARRAFA DE DUPLO BICO MODELADA NO AUTODESK
INVENTOR
Gustavo Figueiredo, Pietro Gagliardi, João Pino, Aliandro Santos
Resumo: Muitas doenças são causadas pelo contato com a saliva, pois a boca
contém bactérias e em garrafas de água a possibilidade de contrair uma doença é
significativa aumentada. O objetivo desde projeto é criar um bico de pressão que
permite fazer uso da água sem encostar a boca no bico da garrafa, fornecendo uma
forma inovadora de se usar garrafas d’águas. Este projeto está focado no
desenvolvimento de uma garrafa de água de silicone com 2 furos. Um furo
convencional, na parte superior e o segundo nas proximidades de sua base, onde
será dimensionado o bico sensível a pressão para que o consumidor não necessite
encostar a sua boca, imitando um bebedouro convencional. Para elaboração do
projeto, foi desenvolvida uma análise e estudo de mercado, buscando compreender
os diversos tipos de dificuldades, sugestões e melhorias dos consumidores. A
metodologia do projeto é baseada em pesquisa de: artigos, sites e livros. Além
disso, foi realizado o modelamento 3D do protótipo com o auxílio do Autodesk
InventorTM 2017. Como resultados finais pode-se concluir que a garrafa auxilia
pessoas de diferentes estilos de vida na prevenção de doenças causadas por
contato em bico de garrafas d’água.
Palavras-chave: Protótipo. Garrafas. Inventor.
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DESENVOLVIMENTO DE UM SENSOR DE VELOCIDADE MÉDIA PARA A
COMPETIÇÃO DE CARRINHO DE RATOEIRA UTILIZANDO ARDUINO
Gabriel Cabral Wallendzu, Gabriel Rodrigues Silva, Marcelo Cardinali, Marcos
Espindola
Resumo: A Competição de carrinho de Ratoeira envolve a disputa de modelos
reduzidos de carros movidos a ratoeira mecânica, construídos pelas equipes
participantes de modo a apresentar máxima eficiência na transformação da energia
elástica em energia cinética. O objetivo deste projeto foi desenvolver um dispositivo
para medir a velocidade média do carrinho em um dado trecho do seu percurso. O
protótipo foi construído utilizando foto-resistência ou LDR (Light Dependent
Resistor), par de lasers e a placa Arduino UNO para captação dos dados e cálculo
da velocidade. O dispositivo montado funciona da seguinte maneira: Dois lasers
vermelhos permanecem ligados e direcionados nos sensores LDR. Durante a
passagem do carrinho no primeiro sensor, a luz é interrompida, alterando sua
resistência elétrica. O mesmo processo ocorre quando o carrinho passa pelo
segundo LDR. O Arduino foi programado para captar o intervalo de tempo entre as
alterações nos sensores e calcular a velocidade média do carrinho. Assim, a
velocidade média é exibida na tela do computador. O protótipo será validado na
competição realizada durante a SNCT.
Palavras-chave: Arduino. LDR. Física. Cinemática. Eletrônica.
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UTILIZANDO O MODELO TDD EM TESTES DE MICROCONTROLADORES DE
SISTEMAS EMBARCADOS: O NODEMCU E O ACELERÔMETRO NA
DETECÇÃO DE QUEDA DE IDOSO
Divana Aparecida Josaphat do Espirito Santo, Renata Gomes, Daniela Marques,
Leandro Ledel
Resumo: Neste projeto será desenvolvido um dispositivo de detecção de queda
utilizando como ponto de partida microcontroladores de sistemas embarcados: o
NodeMCU e o acelerômetro. O trabalho consiste em duas frentes de trabalho: o
desenvolvimento do dispositivo e uma aplicação para gerenciar as possíveis quedas.
Neste artigo será utilizada as práticas da engenharia de software para o
desenvolvimento da aplicação, o modelo de desenvolvimento TDD
(Desenvolvimento Orientado por Teste) será adotado. O objetivo principal deste
trabalho é identificar os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação proposta,
para documentar e validar todo o sistema por meio de testes. Assim a proposta
deste trabalho é desenvolver o aplicativo e realizar os testes automatizado utilizando
frameworks para execução do código possibilitando o monitoramento dos
movimentos do idoso com hardware e software integrados.
Palavras-chave: TDD (Desenvolvimento Orientado por
embarcados. Integração de hardware e software. Framework.

Teste).

Sistemas
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PROJETO DE TÊNIS CONTROLADO VIA BLUETOOTH POR APLICATIVO DE
CELULAR
Henrique Nascimento, Gabriel Oliveira , Leonardo Lucas, Victor de Brito, Aliandro
Santos
Resumo: Nos dias de hoje, os tênis são produtos de grande valorização e por isso
foco deste projeto. O trabalho consiste no desenvolvimento de um tênis confortável
de alta qualidade, que apresente conceito inovador em tecnologia. O objetivo
principal do trabalho é criar um tênis controlado via bluetooth por aplicativo do
celular que apresente alguns diferenciais no mercado, como: solado que massageia
o pé, contador de passadas, informações sobre a temperatura do solo e o peso do
usuário. Para elaboração do projeto, foi desenvolvida uma análise e estudo de
mercado, buscando compreender os diversos tipos de dificuldades, sugestões e
melhorias dos consumidores. Como metodologia foi realizada uma busca a sites,
artigos e livros. Além disso, foi realizado o modelamento 3D do protótipo com o
auxílio do Autodesk InventorTM 2017 para verificar a sua funcionalidade. Como
conclusão, os resultados finais demonstram que o tênis projetado tem grande
potencial trazendo inovação ao mercado esportivo, além de fortalecer a prática de
esportes e fortalecer bons hábitos para a saúde.
Palavras-chave: Protótipo. Tênis. Inventor.
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APLICATIVO INCLUSIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
Daiane Mastrangelo Tomazeti, Danilo Soares Mendes, Rodrigo Carneiro Salvadori,
Rodrigo Rocha Nicodemos da Silva
Resumo: O presente trabalho pretende realizar uma parceria com o coletivo e as
Instituições da Região Metropolitana da Grande Campinas na área da Educação
Especial sob uma perspectiva inclusiva, utilizando das tecnologias da informação e
sociais com vista a inclusão de pessoas com deficiência, de modo que pretende
melhorar a vida das pessoas com deficiência da RMC e demais interessados na
temática de inclusão e sociedade. O trabalho desenvolverá um aplicativo inclusivo
para dispositivos móveis, sendo um guia que traçará as rotas (localização) das
instituições que atendem pessoas com deficiência e mostrará o endereço, o
telefone, o e-mail, a cidade e um histórico do que a instituição atende, este aplicativo
terá perfis, sendo para deficientes visuais (total ou parcial), pessoas com
necessidades especiais, com mobilidade reduzida e deficientes auditivos. Tivemos o
interesse em fazer este trabalho, pois constatamos que faltam informações
pertinentes que atendam pessoas com deficiência, além de ser muito importante
incluí-las na sociedade.
Palavras-chave: Educação especial. Aplicativo inclusivo para dispositivos móveis.
Pessoas com deficiência. Guia que traçará rotas. Inclusão.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA PULSEIRA MEDICINAL DIGITAL COM O USO DO
AUTODESK INVENTOR
Gabriel Ludugerio, Gabriel da Silva, Leonardo de Oliveira, David Freitas, Luiz de
Souza, Aliandro Santos
Resumo: Devido ao desconforto gerado por alguns exames médicos que
necessitam de agulhas e outros instrumentos que causam a insatisfação de muitos
pacientes, além da demora no atendimento, pensou-se em desenvolver um
dispositivo que agregasse todas estas necessidades. O objetivo é criar uma pulseira
medicinal digital para medir o nível de açúcar no sangue pois os exames médicos
teriam maior rapidez e conforto tanto no consultório como na residência. Para
elaboração do projeto, foi desenvolvida uma análise e estudo das principais
dificuldades em hospitais, visando compreender os processos e sugestões dos
pacientes para atender as necessidades impostas nos hospitais e nas residências.
Como metodologia foi realizada uma busca a fontes acadêmicas que identificou a
possibilidade de a pulseira medicinal ser composta por um corpo metálico, uma
pulseira de couro, uma tela touch screen e uma agulha pequena. Além disso, foi
realizado o modelamento 3D do protótipo com o auxílio do Autodesk Inventor 2017.
Os resultados finais mostram que o projeto tem impacto operacional e comercial,
pois melhora a qualidade de realização dos exames médicos visando principalmente
a saúde do paciente e seu conforto.
Palavras-chave: Pulseira. Medicinal. Digital.
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PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PATINETE ELÉTRICO DOBRÁVEL
Luan da Silva, Leonardo da Silva, Jorge Junior, Petherson de Morais, Aliandro
Santos
Resumo: Devido à dificuldade de mobilidade urbana, limitada ao uso de veículos
particulares ou transportes públicos que não cumprem os horários préestabelecidos
de saída e chegada em seus pontos de embarques e desembarques, acompanhado
de perdas de horas em trânsito, surgiu a motivação em desenvolver um projeto que
facilite o transporte nas grandes cidades. O principal é a criação em ambiente virtual
de um patinete elétrico dobrável, portátil, não poluente, de baixo custo e peso, que
facilite a locomoção do condutor. É composto por uma bateria, um motor elétrico,
uma correia e um manete. A metodologia adotada está baseada em pesquisas,
apontamento das aulas de Desenho Auxiliado por Computador e modelamento do
protótipo virtual utilizando o Autodesk InventorTM 2017. Os resultados mostram
facilidade de manuseio, montagem e funcionamento do dispositivo, cumprindo os
objetivos propostos.
Palavras-chave: Energia renovável. Veículo. Inventor.
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DESENVOLVIMENTO DE UM BANCO DE QUESTÕES DE FÍSICA PARA
REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS E PROVAS
Carlos Eduardo Fernandes de Santana, Vinícius Breno Bruscagini, Matheus Vicente
Bertos, Marcelo B. Cardinali, Flavio Barros
Resumo: Uma das etapas do processo de aprendizagem da Física é a aplicação
dos conceitos na resolução de problemas. O objetivo deste trabalho é o
desenvolvimento de um banco de questões gratuito e colaborativo para uso em
disciplinas de Física do Ensino Médio, que pode ser usado para gerar listas de
exercícios e avaliações. As questões são implementadas utilizando a biblioteca
exams da linguagem de programação R, capaz de gerar múltiplas versões de um
mesmo problema, apresentando dados variáveis dentro de uma faixa de valores préestabelecidas. A biblioteca exporta as diversas versões de questões no formato
Moodle xml para entrada no Ambiente Virtual de Aprendizagem gratuito Moodle
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Essas questões,
organizadas por assunto, constituem o banco de questões. Este poderá ser utilizado
pelos professores para criar listas de exercícios online e realizar avaliações,
possibilitando extrair resultados de sua turma mais rapidamente. Na fase final do
projeto, pretendese realizar uma apresentação do trabalho desenvolvido para os
professores da região de Hortolândia, para difundir o banco desenvolvido e atrair
novos colaboradores.
Palavras-chave: Exams. R. Física. E-learning. Moodle. Resolução de problemas.
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PROBLEMAS PROVOCADOS PELOS LIXOS ACUMULADOS NAS RUAS DO
BAIRRO ANTÔNIO ZANAGA NA CIDADE DE AMERICANA
Isadora Nunes Ortegoza, Osmar Azol Fernandes
Resumo: O presente trabalho transcreve os problemas com lixo na região do Bairro
Antônio Zanaga na cidade de Americana, que além de causar poluição visual, ainda
traz muitos problemas para a saúde e segurança dos moradores.
Através de pesquisas em sites, jornais e revistas, levantei e notei que apesar da
coleta seletiva e auxilio da prefeitura da cidade, o problema vem acontecendo já há
muito tempo, causando danos a cidade.
Apesar da conscientização dos órgãos públicos com moradores da região, eles
continuam a descartar os resíduos em lugares incorretos.
Visto que o problema são os próprios moradores que causam, procuramos informar
sobre a questão para evitar que sofram danos com este armazenamento em local
impróprio.
Palavras-chave: Lixo. Saúde. Segurança. Problemas.
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GERADOR MOVIDO A MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA
Ronaldo Aguiar, Fábio Neira
Resumo: A proposta deste trabalho é a construção de uma unidade de geração de
energia elétrica movida por um motor de combustão interna, a combustível líquido,
deve ser capaz de fornecer energia suficiente para alimentar pequenas cargas
durante períodos não muito longos. O diferencial deste projeto reside no fato de que
este gerador deverá ter partes mecânicas e elétricas simples e o motor deverá ser
desenvolvido pelo orientando e orientador, e não comprado pronto. Após exaustivo
trabalho chegou-se a um resultado considerado adequado ainda que não seja um
produto "acabado" devido às complexidades que surgiram durante o projeto e
manufatura. Mesmo assim, o motor foi projetado e construído como planejado, e é
de fato capaz de gerar energia para acionar pequenas cargas. As maiores
dificuldades encontradas durante os trabalhos foram justamente o ajuste da parte de
carburação e de comando de válvulas devido à necessidade de sincronização. O
motor foi testado com três combustíveis, a gás, álcool e gasolina. A gasolina
apresentou de longe o melhor resultado.
Palavras-chave: Gerador. Motor de combustão interna. Motor Lenoir.
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GERADOR MOVIDO A VAPOR
Wictor Pereira, Fábio Neira
Resumo: Os geradores de eletricidade comerciais movidos a combustível são
robustos e dedicadas a uma utilização por períodos prolongados. Este não é o foco
deste projeto, que visa a uma mecânica e elétrica simples, sem necessidade de
operações e maquinário complexo. Mais que isto, este projeto visa recuperar os
conhecimentos de uma tecnologia que mudou o curso da história por ocasião da
Revolução Industrial liberando o homem do emprego de sua força física ou da tração
animal. A proposta deste trabalho foi então a construção de uma unidade de
geração de energia elétrica movida a combustível líquido que queime em uma
câmara externa. Esta geração de energia alternativa é capaz de alimentar pequenas
cargas. O diferencial deste projeto reside no fato de que a energia motriz será
gerada com pressão de vapor e, portanto, poderá sem grandes modificações ser
capaz de utilizar qualquer tipo de combustível líquido disponível. O motor foi
projetado e construído como planejado. As maiores dificuldades encontradas
durante o projeto e execução do motor foram justamente a de usinagem das peças,
principalmente do cilindro e do tubo com válvula deslizante. O resultado esperado foi
alcançado.
Palavras-chave: Gerador. Motor a vapor. Motores de combustão externa.
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REPOSITÓRIO PARA OBJETOS DE APRENDIZAGEM: PLATAFORMA DIGITAL
PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
Hellen Ferreira C. de Araujo, Michele Barion, Daiane Tomazeti
Resumo: A finalidade do presente projeto é armazenar jogos ou links organizados
por categoria e proposta pedagógica. A ideia é que cada professor possa guardar os
jogos que são usados, como também avaliá-los para que futuros professores
tenham este acesso e também usá-los em suas aulas, considerando a mesma
proposta pedagógica a ser trabalhada. A proposta deste trabalho originou-se da
visão em que objeto de aprendizagem para ser bem estruturado é dividido em três
partes bem definidas: objetivos (demonstrar ao aprendiz o que pode ser aprendido a
partir do estudo desse objeto, além do pré-requisito para um bom aproveitamento do
conteúdo; conteúdo instrucional (parte que apresenta todo o material didático
necessário para que no término o aluno possa atingir os objetivos definidos) e
prática e feedback (uma das características importantes do paradigma objetos de
aprendizagem é que a cada final de utilização julga-se necessário que o aprendiz
verifique se o seu desempenho atingiu as expectativas). O repositório será
desenvolvido para o ambiente web.
Palavras-chave: Tecnologia na educação. Engenharia de software.
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A EXTINÇÃO DAS ABELHAS
Barbara da Silva dos Santos, Gabriela Carolini da Silva, Sarah Motta Baião, Tuani
Olivier Lopes, Osmar Azol Fernandes
Resumo: Nos últimos anos um problema vem preocupando a humanidade: o
desaparecimento e morte em massa das abelhas em circunstância do uso abusivo
de inseticidas agrícolas. Existem mais de 10 mil espécies de abelhas em catálogo,
porém, um quarto da espécie está sob ameaça de extinção.
Além de perder a biodiversidade natural, o sumiço das abelhas ameaça a existência
de alimentos no futuro, pois coloca em risco a produtividade agrícola. Isso porque
muito mais que produzir mel, elas também polinizam a natureza, responsáveis pela
reprodução e manutenção das plantas e do equilíbrio da biodiversidade.
Existem algumas suspeitas de que os chamados inseticidas neonicotinoides são os
principais responsáveis e decisões imediatas devem ser adotadas para amenizar a
situação, considerando que os mesmos são causadores da mudança de
comportamento nas colmeias. Alguns desses produtos são totalmente tóxicos e
afetam os sistemas nervoso e digestivo dos insetos, muitas vezes os mesmos não
conseguem se alimentar e acabam morrendo por fraqueza.
Palavras-chave: Abelhas. Inseticidas. Colmeia.
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SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ESTOQUE DE PRODUTOS (GEP):
APLICATIVO PARA OTIMIZAR O PROCESSO DE VENDAS
Felipe Otávio Mendes de Oliveira, Michele Barion, Daniela Marques
Resumo: Através de pesquisas quantitativa e qualitativa, observa-se que
vendedores de lojas do segmento de vestuários e sapatos gastam muito tempo nas
vendas, considerando a espera na busca do produto escolhido pelo cliente, além da
possibilidade de não tê-lo disponível no estoque. Diante destes fatos, este projeto
consiste na criação de uma aplicação para dispositivos móveis, objetivando a
consulta pelo vendedor do produto solicitado em tempo real e, tendo a confirmação
da compra pelo cliente, iniciar o processo de venda. Além desta funcionalidade, será
desenvolvida uma ferramenta desktop para gerenciamento de produtos e vendas,
além de relatórios gerenciais para gerentes e vendedores. Como resultado final e
após testes de usabilidade das funcionalidades, objetiva-se uma maior eficiência na
otimização de consultas de produtos e no processo de venda, proporcionando,
assim, uma maior agilidade nas vendas.
Palavras-chave: Otimização de consultas. Gestão de estoque. Sistema para loja
física. Agilidade nas vendas.
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PROJETO DE CARREGADOR DE CELULAR MOVIDO A ENERGIA SOLAR
Eduarda Viana, Camila Zulian, Letícia Lima, Aliandro Santos
Resumo: A produção de um carregador portátil movido a energia solar é algo de
interesse da população devido a praticidade do seu transporte. O seu objetivo é o
modelamento virtual de um carregador para celular utilizando a energia solar através
de uma placa fotovoltaica, gerando praticidade aos usuários através de energia
renovável. Com a placa solar conectada ao carregador, a energia é transmitida ao
smartphone, através de um cabo com entrada universal, deixando o carregamento
eficiente. Para elaboração do projeto, foi desenvolvida uma análise e estudo de
mercado. Como metodologia foi realizado um levantamento bibliográfico de diversos
trabalhos/pesquisas que utilizaram carregadores portáteis, obtendo assim,
conhecimento suficiente para a contextualização, discussão, elaboração e
construção do dispositivo, ou seja, o carregador apresenta a inovação com energia
renovável, através da utilização de uma placa fotovoltaica. Além disso, foi realizado
o modelamento 3D do protótipo com o auxílio do Autodesk InventorTM 2017 para
verificar a sua funcionalidade. Os resultados concluem que o carregador movido a
energia solar é um projeto sustentável e inovador.
Palavras-chave: Carregador. Energia. Renovável.
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DISPOSITIVO SUSTENTÁVEL PARA REAPROVEITAMENTO DE ENERGIA
Carlos Leite, Breno dos Santos, Davi da Silva, Renan de Medeiros, Yan Cardoso,
Aliandro Santos
Resumo: Um dos grandes problemas para o desenvolvimento de novas tecnologias
mundiais é a energia a ser utilizada, pois pode liberar poluentes e suas ações
totalmente inconsequentes destruírem ainda mais o planeta terra. O objetivo deste
projeto é desenvolver um dispositivo regenerador de energia que seja adaptável à
bicicletas comerciais. O dispositivo transforma a energia que seria dissipada no
sistema, em energia reutilizável, não necessitando de uma fonte extra de energia.
Foi implementado na bicicleta um motor elétrico acoplado em seu eixo traseiro. A
metodologia desenvolvida é baseada em pesquisa de materiais bibliográficos, entre
eles: sites, livros e artigos. Além disso, foi realizado o modelamento do protótipo
virtual no Autodesk InventorTM 2017. Os resultados finais mostram um projeto
sustentável, pois reduz uma parcela de poluentes que agravam o meio ambiente,
além do baixo custo de produção, e com potencial para a indústria automotiva.
Palavras-chave: Regeneração. Energia. Veículo.
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RESUMO DOS TRABALHOS – CATEGORIA PROTÓTIPO
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SISTEMA DE PRESENÇA DE DISCENTES UTILIZANDO IDENTIFICAÇÃO POR
RADIOFREQUÊNCIA
Premiado pela Comissão Científica
Giovani Formaggio Mateus, Ricardo Barroso Leite
Resumo: O presente projeto utiliza uma rede de sensores de Identificação por
Radiofrequência para controle de presença de discentes em sala de aula, no âmbito
da Internet das Coisas. A tecnologia escolhida, além de ser de baixo custo e fácil
utilização, garante maior durabilidade do que outras tecnologias de identificação,
como a biometria. O processo não é feito de forma totalmente automática, adotando
o paradigma de uso ativo por parte do docente assegurando, assim, a confiabilidade
dos resultados. Foram considerados principalmente equipamentos de baixo custo,
baixo consumo e fácil integração. A plataforma escolhida foi o Node MCU, um
microcontrolador single-board com Wi-Fi integrado compatível com a IDE Arduino.
Os leitores RFID são baseados no chip MFRC522 operando na frequência de
13,56MHz. Esses componentes formam um leitor que seria colocado na entrada de
cada sala de aula, onde o aluno registraria sua entrada e saída, passando o cartão
no leitor.
Palavras-chave: Identificação. Radiofrequência. Internet das coisas.
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DRIFT TRIKE MOTORIZADO - TRANSMISSÃO/DIREÇÃO
Premiado pela Comissão Científica
Ronaldo Aguiar Davi Silva, Wictor Pereira, Douglas Oliveira, Emilly Capuchinho,
Eduardo Portes
Resumo: Também conhecida como “direção manual”, o sistema de direção é
composto de alguns componentes que trabalham em conjunto, fazendo com que o
movimento de giro do guidão seja transferido à caixa de direção e
consequentemente a roda frontal, permitindo a manobra do veículo sob as
condições normais de direção. Mediante definição, a direção se compõe, além dos
componentes, também de seu ajuste, este que atua em função ao restante do
veículo (chassis e transmissão), estabelecendo uma relação equivalente de
dimensões, e da estatura do condutor, ao qual adequamos para altura de 1,60 m a
1,80 m e peso máximo de 90 kg.
Palavras-chave: Trike. TCC. Protótipo.
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S.I.C.C. (SISTEMA INOVADOR DA COMUNICAÇÃO DE CONDOMÍNIOS)
Premiado pela Comissão Científica
Tiago Souza, Oberdan Siqueira, Felipe Antunes da Silva, Pedro Henrique Grespan
Carneiro
Resumo: Será desenvolvido um aplicativo para dispositivos móveis, assim como um
portal em forma de site. O portal visará permitir o cadastro e o acompanhamento dos
dados dos usuários, enquanto o aplicativo mobile irá conter todas as funcionalidades
do projeto. Dentre elas a mais importante será o envio de mensagens entre as
entidades (funcionário, morador e síndico) que permitirá a comunicação (foco do
aplicativo) entre elas.
Palavras-chave: Software. Aplicativos móveis. Aplicativos para condomínios.
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HORTA HIDROPÔNICA COMPARATIVA
Premiado pelo público
Regina Kawakami, Daniele Velasques, Thalita Jordão, Ana Paula Bessa Medeiros,
Felipe Roberto Dias, Luiza Ribeiro Jose
Resumo: No cultivo de hortas hidropônicas o uso de compostos inorgânicos no
desenvolvimento de suas hortaliças pode causar efeitos irreversíveis em longo prazo
para saúde. Sendo assim, através de pesquisas ligadas as espécies, fara-se a
extração de compostos orgânicos provenientes de resíduos caseiros, assim formará
um composto orgânico que será utilizado no crescimento de hortaliças em uma
cultura hidropônica. Desta forma, o estudo comparativo de hortas hidropônicas faz a
comparação entre o composto orgânico extraído em laboratório pelo grupo e
inorgânico produzidos em indústrias no desenvolvimento dessas hortaliças, além do
reaproveitamento de resíduos orgânicos caseiros, a utilização do composto orgânico
reduz o impacto ambiental, uma vez que ele não deixa resíduos tóxicos. Utilizando
um sistema hidropônico caseiro e uma bomba d'água o projeto é capaz de manter
sua própria cultura hidropônica de forma fácil e compacta, facilitando o
acompanhamento do desenvolvimento das hortaliças.
Palavras-chave: Horta hidropônica.
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BRAÇO HIDRÁULICO
Premiado pelo público
Lucas do Carmo Elias, João Januario, Marcos Espindola
Resumo: Um braço hidráulico feito de acrílico que se movimenta por meio de
seringas.
Palavras-chave: Hidro.
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DRIFT TRIKE MOTORIZADO – CHASSI
Marcola Vinicius, Igor Rodrigues, Lucas Denigris, Ikaro Barsoti, João Vitor
Resumo: Com o intuito de demostrar o conhecimento aprendido ao longo do curso
de Fabricação Mecânica na forma de TCC (trabalho de Conclusão de Curso), foi
desenvolvido um protótipo de veículo motorizado drift trike (a designação trike diz a
respeito de um veículo de três rodas) junto a características de um triciclo. Os
objetivos do trabalho passam, essencialmente, pelo desenvolvimento do protótipo
citado acima, este que deve apresentar funcionamento adequado em função dos
componentes obtidos e fabricados pelos integrantes do projeto e pela sua aplicação
ao transporte e lazer de seu condutor. O projeto devido ao número de integrantes e
a sua complexidade, será dividido em duas partes, o chassi e a transmissão/direção.
Para os chassis, os parâmetros da dinâmica veicular foram calculados admitindo a
condição de quase estático, assim, possibilitando uma aproximação dos valores das
cargas atuantes no veículo. O Dimensionamento de elementos mecânicos foi
realizado e também foram elaborados desenhos técnicos dos componentes para a
construção e desenvolvimento do trike.
Palavras-chave: Trike. TCC. Chassis.
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CMPU - CONTROLE E MAPEAMENTO DE PRAGAS URBANAS
Tiago Jesus de Souza, Luís Eduardo Fernandes Gonzalez, Thaíza Stéfani Silva,
Sophia Duarte dos Santos
Resumo: O projeto visa por parte do órgão responsável obter um maior controle de
animais (carrapato, rato, escorpião, Aedes Aegypti e barata) que se hospedam
próximos a pessoas, com possíveis transmissões de danos a saúde, onde a
população por intermédio de um aplicativo informa ao sistema a localização dos
possíveis focos, via cadastro de ocorrência (características do local, o possível
animal, a localização e uma foto).
Palavras-chave: Pragas urbanas.
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PULSEIRA ELETRÔNICA PARA GERENCIAMENTO DE MEDICAMENTOS
Vinícius Pereira da Silva, Ricardo Barroso Leite
Resumo: A maioria dos idosos precisa fazer o uso de medicamentos em
determinados horários do dia, mas, sofrem com o esquecimento causado pela a
idade avançada, que os impossibilita de lembrar os horários e quais remédios deve
tomar durante o dia. Para resolver esse problema, este projeto visa desenvolver uma
pulseira eletrônica para o gerenciamento de medicamentos que será usada pelo
idoso. Em conjunto, será desenvolvida uma aplicação para dispositivos móveis
administrada por um terceiro, com a finalidade de controlar os horários e
medicamentos. Para o projeto serão analisados aspectos de usabilidade e baixo
custo, que são críticos para o público considerado, além de propiciar um ambiente
aberto e customizável, que facilite pesquisas futuras dentro do tema.
Palavras-chave: Internet das coisas. Android. NodeMcu. Eletrônica.
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MAQUETE: UTILIDADE DO DISPOSITIVO DE IOT.
Italo Marvin Manhabosco, Giovani Formaggio Mateus, Renata Gomes Da Silva,
Ricardo Barroso Leite
Resumo: A partir de encontros semanais do grupo de estudos e pesquisas de
internet das coisas (GEPIC) originou-se essa pesquisa onde realizamos alguns
experimentos com dispositivos e microcontroladores. O principal objetivo, do
trabalho é a construção de uma maquete com alguns dos dispositivos utilizados
durante as pesquisas mostrar o que é possível realizar com alguns
microcontroladores e sensores no viés internet das coisas. A maquete é baseada em
conhecimentos de automação residencial, alguns trabalhos curriculares e
extracurriculares e de desafios obtidos nos encontros do grupo de pesquisa como a
eletrônica. Assim analisando a melhor forma de apresentar esses sensores e
microcontroladores, concluímos que seria a forma interativa todos os que estarão
presentes no evento.
Palavras-chave: Internet das coisas. NodeMCU. Arduino.
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SOFTWARE DE APOIO MATEMÁTICO: MATRIZES
Robert Ramos, Leonardo Lopes, Leonardo Schiarolli, Laura Radicchi, Rafael
Jacome, Carlos Eduardo Oliveira
Resumo: Parte fundamental para o aprendizado de matemática é o treino, a
resolução de exercícios e problemas, no entanto, o aluno quando não tem o auxílio
imediato do professor, possui notória dificuldade em constatar se seus cálculos e
procedimentos estão corretos ou não. Este trabalho apresenta um aplicativo sobre
matrizes que visa ajudar o estudante e o professor nesta tarefa. Seu intuito principal
não é simplesmente realizar os cálculos para o usuário, mas sim servir de
ferramenta básica de conferência de cálculos e procedimentos, mostrando, além dos
resultados, cada etapa significativa do procedimento ali abordado. Desta forma,
espera-se que usuário possa usar esta ferramenta para identificar se seus cálculos
estão corretos e, caso contrário, identificar a etapa em que ocorreu o erro.
Palavras-chave: Matrizes. Android. Aplicativo. Matemática.
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SOFTWARE DE APOIO MATEMÁTICO: SEQUÊNCIAS
Laura Radicchi, Robert Ramos, Leonardo Lopes, Leonardo Schiarolli, Rafael
Jacome, Carlos Eduardo Oliveira
Resumo: Parte fundamental para o aprendizado de matemática é o treino, a
resolução de exercícios e problemas, no entanto, o aluno quando não tem o auxílio
imediato do professor, possui notória dificuldade em constatar se seus cálculos e
procedimentos estão corretos ou não. Este trabalho apresenta um aplicativo sobre
sequências, que visa ajudar o estudante e o professor nesta tarefa. Seu intuito
principal não é simplesmente realizar os cálculos para o usuário, mas sim servir de
ferramenta básica de conferência de cálculos e procedimentos, mostrando, além dos
resultados, cada etapa significativa do procedimento ali abordado. Desta forma,
espera-se que usuário possa usar esta ferramenta para identificar se seus cálculos
estão corretos e, caso contrário, identificar a etapa em que ocorreu o erro.
Palavras-chave: Sequências. Android. Aplicativo. Matemática.
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ESTETOFONE
Stephany Fernandes, Anniele Savazi, Marcos Espindola
Resumo: O projeto destina-se implementar um estetoscópio digital com o uso do
computador ou celular, software livre e de um estetoscópio convencional de baixo
custo. Oferece a visualização da auscultação, a possibilidade de transmissão online,
a de arquivamento do sinal captado e a consequente possibilidade da análise
comparativa com padrões conhecidos pela literatura médica. Prevê-se seu uso em
contextos sociais remotos, fragilizados por uma infraestrutura ruim de hospitais e
com carência de profissionais da saúde experientes pois com o arquivamento e
envio pela internet, online em tempo real ou por e-mail, o profissional de saúde local
poderá submeter consulta a grupos de médicos. Para trabalhos futuros, intencionase a validação por profissionais de saúde e com a proposta de que este projeto
possa também ser usado no apoio ao ensino de medicina. Estes desdobramentos
necessitarão de equipe multidisciplinar nas áreas de eletrônica, informática e saúde.
Palavras-chave: Estetoscópio. Saúde. Digital. Medicina.
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PROJETO BAJA 2017/2 – TRANSMISSÃO
Maurídio Diniz, Marcelo Augusto de Arruda, Alisson Atílio de Andrade, Gustavo
Araújo, Anderson Clayton Alves
Resumo: O projeto do sistema de transmissão da segunda versão de um veículo
tipo baja é explorado ao longo do presente trabalho. Parte da disciplina de Projeto
Integrado (4º módulo noturno do Curso Técnico em Fabricação Mecânica), este
projeto contempla diversas etapas do desenvolvimento de produtos, desde o projeto
conceitual até a fabricação de um protótipo funcional. Por conta da adição de
elementos de suspensão traseira o sistema de transmissão foi completamente
reformulado. Entre os componentes utilizados, destacam-se: um motor estacionário
de combustão interna, um sistema de embreagem centrífuga, um sistema de
transmissão CVT por correia e uma transmissão por corrente para o eixo traseiro. Ao
longo deste trabalho, apresenta-se o embasamento por trás da concepção utilizada
e demonstra-se seu funcionamento.
Palavras-chave: Projeto integrado. Baja. Transmissão.

55

PROJETO BAJA 2017/2 – CHASSIS
Nayhan Victor Oliveira, Gabriel Henrique da Silva Júnior, Vinícius Moreira Cândido,
Carlos Eduardo Rocha
Resumo: Neste trabalho, apresentamos o processo de desenvolvimento do chassi
para a segunda versão do veículo baja, tema da disciplina de Projeto Integrado ao
longo do semestre corrente. O chassi foi criado sobre uma estrutura modular,
pensada para facilitar o trabalho concomitante dos grupos responsáveis por todos os
subsistemas do veículo. Os parâmetros oficiais das competições Baja SAE foram
levados em consideração no projeto, visando uma inclusão das equipes do IFSP a
longo prazo. Apresenta-se o projeto em CAD, os detalhes de construção e o
funcionamento da versão preliminar do protótipo.
Palavras-chave: Projeto integrado. Baja. Chassis.

56

PROJETO BAJA 2017 - SISTEMA DE DIREÇÃO
Caique Alessandro Fernandes Renaldino, Renato Campos Rocha, George Emanoel
da Silva Ramos, Anderson Paz Santana, Victor Guilherme Martins Gragefe
Resumo: A segunda versão do veículo tipo baja vem sendo desenvolvida pelo 4º
período noturno do Curso Técnico em Fabricação Mecânica, durante o segundo
semestre de 2017, na disciplina de Projeto Integrado. O presente trabalho detalha o
projeto e desenvolvimento do sistema de direção do veículo. O desenho em CAD do
sistema é apresentado, com destaque para os aspectos funcionais. A fim de evitar
patinação excessiva das rodas traseiras, adota-se a geometria de Ackermann na
construção do cubo de rodas dianteiras. Em seguida, detalhes da construção do
protótipo do sistema são apresentados, e seu funcionamento na versão preliminar
do veículo é demonstrado.
Palavras-chave: Projeto integrado. Baja. Direção.
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PROJETO BAJA 2017/2 – SUSPENSÃO
Willian Paulo dos Santos, Rodrigo Ferreira de Oliveira, Josué dos Santos Dantas
Filho, Guilherme Arantes Ramos, Matheus William Amaro Feitosa, Rogério Dias
Ribeiro
Resumo: A incorporação de um sistema de suspensão é uma das principais
novidades para a segunda versão do baja, que vem sendo desenvolvida na
disciplina de Projeto Integrado ao longo do atual semestre (4º módulo noturno do
Curso Técnico em Fabricação Mecânica). Neste trabalho, detalha-se o
desenvolvimento deste subsistema, desde o desenho em CAD, os princípios de
funcionamento, a fabricação dos componentes até o funcionamento dos sistemas na
versão preliminar do protótipo. É empregado um sistema de suspensão dianteira
independente de tipo "duplo A". Na parte traseira, é utilizado um sistema de
suspensão rígido, baseado em uma grande bandeja de suspensão.
Palavras-chave: Projeto integrado. Baja. Suspensão.
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DESENVOLVIMENTO DE GABARITO DE SOLDA COM REGULAGEM DE
ÂNGULO
Matheus William Amaro Feitosa, Rogério Dias Ribeiro, Rodrigo Oliveira, Willian
Paulo dos Santos
Resumo: Como parte da disciplina de Técnicas de Usinagem II, foi desenvolvido o
projeto completo de produtos com uso nos laboratórios da área da Mecânica do
IFSP-Hortolândia. Focando na área de soldagem, passou-se pelo processo
completo, da definição do problema (soldagem de barras em ângulo), concepção da
solução (incluindo projeto em CAD), usinagem das peças e montagem do protótipo.
Neste trabalho, relatam-se as etapas de desenvolvimento do projeto, demonstra-se
o funcionamento do protótipo e discutem-se possíveis melhorias para futuras
versões do produto.
Palavras-chave: Usinagem. Projeto de produto. Soldagem.
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SALA DE AULA VIRTUAL
Guilherme Lima Urcelino, Felipe Otávio Mendes de Oliveira
Resumo: O intuito deste projeto é criar um jogo para se trabalhar com conceitos
avançados em desenvolvimento de jogos. A ideia do jogo é de uma sala de aula
virtual onde os jogadores serão os alunos e essa sala terá um professor que ministra
suas aulas. As aulas serão maleáveis, tendo seu conteúdo inserido previamente
através de uma página web. Para criar este jogo foi utilizada a ferramenta de
desenvolvimento de jogos Construct2. Uma IDE de fácil aprendizado por trabalhar
com elementos gráficos em vez de linhas de código. Isso nos traz a possibilidade de
trabalhar com conceitos mais avançados com menos tempo de aprendizado e
desenvolvimento. Os conceitos utilizados para a criação deste jogo foram a
arquitetura Cliente Servidor para entrada dos diversos jogadores (alunos) na sala de
aula e a programação web utilizando o framework AJAX para manipulação de
arquivo JSON para inserir os dados referentes à aula que o professor irá ministrar.
Palavras-chave: Jogos Sérios. Jogo customizável. Jogo educacional.
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LABORATÓRIO VIRTUAL DE CINEMÁTICA
Yan Moraes, Enzo Pacheco, Eduardo Ogawa, Raphael Azevedo, Marcos Espindola,
Marcelo Cardinali
Resumo: O projeto fundamenta-se em experimentos virtuais aplicados no software
SketchUp Make, com o uso da extensão MSPhysics. No software podem-se
reproduzir virtualmente experimentos de física mecânica, como variações da força
da gravidade, atrito, choque elástico, quantidade de movimento, simulações de
servomecanismos, princípios de construção de componentes robóticos e a até
mesmo a simulação de um cenário de automação de baixa e média complexidade.
Dado que o software possui baixa inércia de aprendizagem e extenso conteúdo livre
e de apoio em fóruns e sites da internet, abrem-se as portas também para que os
próprios alunos construam de animações de apoio à didática na sala de aula, como
uma possível criação de um banco com experimentos para a disciplina de física,
para o ensino de geometria, representação de ligações químicas, etc.
Palavras-chave: Robótica. Simulação. Servomecanismo. Desenho Técnico. Física
mecânica.
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LFG: O MINI ÔNIBUS DE HOBBY
Luiz Gomes da Silva, Renata Gomes da Silva
Resumo: Esse trabalho é um protótipo de um mini ônibus que foi construído por um
hobby do autor, o mesmo é chamado de LFG. A construção do LFG se dividiu em
três etapas sendo elas, estrutura principal, estrutura intermediária e partes estéticas.
A estrutura principal, feita em monobloco com barras de ferro, onde cuida da
sustentação das chapas de alumínio e estrutura das rodas. A estrutura precisa ser
bem soldada para que não tenha problemas estruturais e nem no decorrer da
construção. A estrutura intermediária é a estrutura que dá forma ao protótipo,
chapas de alumínio que foram anexadas as laterais, base e teto do protótipo. Nesse
ponto o objetivo é definir as características de forma que o protótipo fique o mais
próximo ao ônibus real. A última etapa deu-se aos detalhes como a instalação dos
faróis, dos retrovisores, do banquinho, do volante, dos acrílicos que simularam os
vidros do ônibus, as aquisições das rodas e amortecedores. Pensando em melhorias
a ideia de realizar um teto solar e colocar um som foram implementadas. Segundo o
autor apresentar o LFG pode vir muitas ideias para futuramente serem
implementadas.
Palavras-chave: Mini ônibus. Trabalho manual.
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MICROSCÓPIO FAÇA-VOCÊ-MESMO
Gabriel Santos, Fernanda Grigorio, Marcos Espindola
Resumo: O descarte de eletroeletrônicos é cada vez mais presente em nosso
cotidiano fazendo do reuso das partes funcionais uma das possibilidades para
diminuir o descarte por completo de eletroeletrônicos. Este trabalho propõe-se
reutilizar lentes de canetas-lasers (ou laser pointers), comumente vendidos como
chaveiros, para serem acopladas a câmera de um celular. Este conjunto, portanto,
pode ser usado como um microscópio a ser utilizado com fins didáticos em diversas
disciplinas do ensino médio, como a física, a biologia, a química, a geografia, etc.
Este trabalho está em um contexto ambiental latente pois aqui no Brasil são
recentes a legislação de resíduos sólidos, descarte de eletroeletrônicos e logística
reversa destes. Vale ressaltar ainda que o projeto e fabricação dos eletroeletrônicos
na indústria mundial possui a obsolescência programada, ou seja, qualquer ação,
como deste trabalho, possui um benéfico impacto ambiental, mesmo que tímido.
Palavras-chave: Microscópio. Lente. Reuso. Descarte. Eletroeletrônicos.
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SISTEMA ESCOLAR INTERATIVO
Renata Gomes da Silva, Marcelo Carlos Benitez dos Santos
Resumo: Analisando o viés escolar, a procura maior entre os alunos quando se
trata de seu rendimento escolar são as notas e faltas, e considerando que os alunos
cursam várias matérias ao mesmo tempo e que na maioria das vezes a forma de ter
acesso a esses dados é usando o navegador. Este trabalho propõe-se criar um
aplicativo android que dá acesso às notas e faltas. A criação do aplicativo foi feita
pelo app inventor 2 uma plataforma web e acoplado ao banco de dados localhost.
Toda a criação foi referenciada nos dados fornecidos pelo sistema unificado de
administração pública (SUAP) do IFSP, Câmpus Hortolândia e no aplicativo IFSP
Conecta, do Câmpus São Paulo. Assim facilita a visualização dos dados de forma
mais acessível sem o auxílio do navegador web. Vale ressaltar que o trabalho tem
relação com a área da informática e que pode ser adaptado e implementado a
qualquer sistema escolar e ou sistema com montagem ligada à internet das coisas.
Palavras-chave: Aplicativo escolar. Banco de dados.
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PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM MECANISMO PERFURADOR DE PAPEL
Marcelo Augusto de Arruda, Samuel Dias de Oliveira, Maurício Diniz
Resumo: No presente trabalho, apresenta-se o desenvolvimento completo de um
mecanismo para perfuração de papel, desde sua concepção e desenho em CAD,
passando pela usinagem das peças, montagem e teste do protótipo. Todas as
etapas de desenvolvimento do projeto são abordadas neste trabalho. Desenvolvido
durante a disciplina de Técnicas de Usinagem II, o projeto foi baseado na produção
de peças prismáticas pelos processos de fresamento e retificação, com foco no
reaproveitamento de peças de descarte. A escolha do mecanismo de perfuração
permitiu explorar conceitos de conversão de movimentos circulares em lineares,
presentes em diversos componentes de máquinas industriais.
Palavras-chave: Usinagem. Projeto de produto. Mecanismo.
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AUMENTANDO A PORTABILIDADE E A USABILIDADE DE JOGOS
EDUCACIONAIS EM DISPOSITIVOS MÓVEIS BASEADOS EM PLATAFORMA
ANDROID: UM ESTUDO DE CASO COM OS JOGOS QUIFORCA E
QUIMOLÉCULA
Eduardo Henrique Gomes de Lima, André Constantino da Silva
Resumo: Encontra-se hoje na Internet uma variedade de jogos educacionais, um
tipo de objetos virtuais de aprendizagem (OVAs) que são recursos de ensino que
podem ser utilizados, reutilizados ou referenciados durante o aprendizado suportado
por tecnologias. Os OVAs, bem como os jogos educacionais, são produzidos por
diferentes equipes em diferentes tecnologias, entretanto, pode-se afirmar que, em
sua maioria, são desenvolvidos para computadores de mesa (desktops) com
tecnologias que possibilitam a sua execução em navegadores, sendo acessíveis,
portanto, por dispositivos móveis. O objetivo deste trabalho foi identificar problemas
relacionados a portabilidade e a usabilidade e modificar o código de dois OVAs para
que possam ser usados em dispositivos móveis por meio da aplicação das técnicas
propostas no Design Responsivo e investigando as limitações dessas técnicas. Os
materiais utilizados foram dois OVAs, um computador de mesa e um dispositivo
móvel.
O primeiro objeto de estudo foi o jogo educacional QuiForca, desenvolvido pelo
LOA/UFSCar, pois os autores disponibilizam o código desse jogo abertamente em
seu portal.
Palavras-chave: Dispositivos móveis.
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A MATEMÁTICA PODE SER CRIATIVA? MATEMÁTICA EM VÍDEOS E EM
PERFORMANCE TEATRAL

É comum, hoje em dia, que vários alunos considerem a Matemática como uma
disciplina estática, cheia de fórmulas e algoritmos. Entretanto, existem tendências na
área de Educação Matemática que buscam apontar outras vertentes da disciplina,
como sua aplicação no cotidiano, seu potencial na criação de modelos que auxiliem
na resolução de problemas de outras áreas de conhecimento, entre outras. Uma
área de estudo que vem crescendo é a Performance Matemática Digital (PMD). As
PMDs consistem em narrativas ou textos multimodais que aliam arte com tecnologia
digital, realizando a comunicação de ideias ou conceitos matemáticos por meio de
performances artísticas expressas em forma de música, vídeo, poesia, dentre outros.
(BORBA; SCUCUGLIA; GADANIDIS, 2014). Nesta apresentação enfocaremos a
PMD por meio dos vídeos e de uma encenação teatral.
Os vídeos exibidos fazem parte do projeto “Vídeos Digitais na Licenciatura em
Matemática a Distância” aprovado na chamada universal do CNPq (processo nº
400590/2016-6) e coordenado pelo professor Dr. Marcelo de Carvalho Borba, do
Grupo de Pesquisa em Informática, outras Mídias e Educação Matemática
(GPIMEM), da UNESP, de Rio Claro. Uma das ações desse projeto foi o Festival de
Vídeos, em que alunos e professores da Educação Básica e das Licenciaturas em
Matemática, submeteram vídeos produzidos por eles, em que conteúdos
matemáticos eram o foco do enredo. Os vídeos foram analisados por um júri
composto por artistas, cineastas, matemáticos e educadores matemáticos, sendo
discutidos e analisados quanto à natureza da Ideia Matemática, a Criatividade e a
Qualidade Artístico-Tecnológica. Nesta palestra apresentaremos alguns vídeos
submetidos ao Festival, dando destaque àqueles que apresentam aplicações da
Matemática, vindo ao encontro do tema da Semana Nacional de Tecnologia “A
Matemática está em tudo”. Por meio de vídeos produzidos por alunos, pretendemos
mostrar a percepção desses sobre a presença da matemática em diversas áreas do
conhecimento e no cotidiano das pessoas. Os vídeos submetidos ao Festival estão
hospedados no site www.festivalvideomat.com, tornando-se assim um repositório
onde professores, alunos e tutores possam utilizar como um local de pesquisa de
vídeos com conteúdo matemático.
A encenação teatral, por sua vez, tem como objetivo apresentar uma outra forma,
também artística, de comunicar ideias matemáticas. A partir da linguagem teatral, é
possível dar corpo a entes matemáticos, voz a ideias e cor a conceitos. Nesse
sentido, o livro TeatroMático (CASTRO, 2007) propõem cenas teatrais curtas com
histórias sobre logaritmos, números primos, incógnitas, dentre outras. Por meio de
uma apresentação da cena “A incógnita X”, pretendemos retratar um outro olhar
frente às incógnitas e às equações. Buscamos, ao aproximarmos as Artes, as
Tecnologias Digitais e a Educação Matemática, transformar a imagem pública da
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Matemática, e abrir as portas da sala de aula, compartilhando ideias matemáticas
para além dos muros das escolas.
PALESTRANTES: Vanessa Oechsler e Hannah Lacerda.
Vanessa Oechsler é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação
Matemática da UNESP, em Rio Claro (SP), mestre em Ensino de Ciências Naturais
e Matemática (2012) pela Universidade Regional de Blumenau e licenciada em
Matemática (2008) pela mesma instituição. É professora de Matemática do Instituto
Federal de Santa Catarina (IFSC) Câmpus Gaspar. Tem interesse na área de
Matemática, com ênfase em Educação Matemática, atuando principalmente nos
seguintes temas: metodologia de ensino, formação de professores, educação de
jovens e adultos e tecnologias no ensino de Matemática.
Hannah Lacerda é doutoranda em Educação Matemática pela Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; (UNESP/ Rio Claro). Mestre em Educação
Matemática (2015) pela UNESP/ Rio Claro. Especialista em Educação Matemática
(2013) pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Licenciada em 2011
em Matemática pela Universidade Federal do Paraná (UFRP). Atriz pela Cena Hum
Academia de Artes Cênicas (2009). Atualmente é membro do Grupo de Pesquisa
em Informática, outras Mídias e Educação Matemática (GPIMEM). Estudos e
projetos desenvolvidos com os temas Vídeos Digitais, Teatro e Educação
Matemática e Performances Matemática Digitais.
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FERRAMENTAS DE CORTE PARA USINAGEM INTELIGENTE COM
TECNOLOGIA ISCAR.

O palestrante discorrerá sobre tecnologias atuais na área das ferramentas de corte
na usinagem mecânica. Ferramentas de corte são os componentes que de fato
fazem o corte e a remoção de material nas operações de usinagem.
Palestrante: Ricardo Freitas
Ricardo Freitas possui 30 anos de experiência profissional na área de Usinagem dos
Metais. Atualmente é Gerente de Educação e Usinagem da Iscar do Brasil. Possui
formação como técnico em Mecânica ETI Lauro Gomes; graduação em Análise de
Sistemas FASP – São Paulo e pós-graduação em Marketing – ESPM – São Paulo.
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A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO E PODE SER PARA TODOS

A matemática geralmente é relacionada com a variedade de técnicas e tecnologias
que nos deparamos diariamente em todas as nossas ações. Considerada difícil e
muitas vezes inatingível, a matemática estabelece uma crença de ser para poucos,
no entanto, ela é uma importante ferramenta para a compreensão da realidade
política e social, bem como, na implementação de propostas de mudanças em busca
de uma sociedade com menos injustiça. Assim, destacamos a importância de que
todas as pessoas saibam ler e escrever. O mundo com a matemática, em especial
os grupos sub-representados que vivem à margem da sociedade. Esta palestra é um
convite para a reflexão sobre a necessidade de um ensino de matemática para todos
e sobre os desafios e possibilidades da educação inclusiva no diz respeito ao ensino
e a aprendizagem de matemática para estudantes público alvo da educação
especial.
Palestrante: Ma. Amanda Moura
Ma. Amanda Moura é licenciada em Matemática pela Unesp/Rio Claro e Mestre em
Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática
da Unesp/Rio Claro. Atualmente, cursando o Doutorado no Programa de PósGraduação em Educação Matemática da Unesp, Campus de Rio Claro sob
orientação da Prof.ª Dra. Miriam Godoy Penteado. Participante do Grupo Épura –
Grupo de Pesquisas em Educação Matemática e Inclusão – atua na linha de Ensino
e Aprendizagem de Matemática, desenvolvendo pesquisas voltadas para a
organização de ambientes de ensino e de aprendizagem segundo a perspectiva da
educação matemática crítica, tendo como foco a inclusão de pessoas com
deficiência. Tem experiência na área de Educação Matemática, principalmente nos
seguintes temas: educação matemática e inclusão, ensino de matemática para
estudantes surdos, diálogo em educação matemática, educação matemática crítica,
educação matemática para a justiça social e ensino e aprendizagem da matemática.
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PASSADO, PRESENTE E FUTURO - ROBÓTICA E SUAS APLICAÇÕES NO
MUNDO

A robótica está cada vez mais presente em nossa realidade, avançando todos os
dias a passos largos. Saiba como robôs saíram da ficção científica para fazer parte
da vida moderna de forma cada vez mais intensa. Conheça algumas das principais
áreas onde robôs estão presentes no nosso cotidiano. Entenda como a robótica tem
modificado o mercado de trabalho e a vida das pessoas.
Palestrante: Prof. Me. Rafael Pereira Bachega.
Rafael Pereira Bachega é professor e pesquisador do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) nas áreas de Robótica e Controle. Possui
graduação em Tecnologia em Automação Industrial (2007) pelo IFSP. Nesta mesma
Instituição concluiu suas pesquisas de Especialização em Controle de Processos
(2010) e Mestrado em Controle e Automação (2013). Membro integrante do
Laboratório de Controle Aplicado (LCA) do IFSP com experiência nas áreas de
Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Eletrônica. Suas áreas de
pesquisa são: Robôs Biomiméticos; Locomoção com Pernas; Força e
Sensoriamento Táctil.
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EMPREENDEDORISMO

Discutir a ação empreendedora a partir da criatividade.
Palestrante: Prof. Dr. Rovílson Dias da Silva
Prof. Dr. Rovílson Dias da Silva é professor da Área de Gestão e Negócios do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - Câmpus
Hortolândia. Com Formação na área de Administração.
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Os equipamentos de proteção individual (EPI) são itens fundamentais para garantir a
segurança dos trabalhadores em atividades que apresentem qualquer tipo de risco.
Nesta palestra, serão discutidos aspectos da legislação que regulamenta o uso dos
EPIs, seus tipos, usos e riscos evitados.
Palestrante: Alisson Quinaia
Alisson Quinaia, é técnico Administrativo da área da Mecânica no
Hortolândia, engenheiro de Instrumentação, Automação e Robótica pela
Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Unicamp.
Assistente Técnico em perícias trabalhistas. Técnico Administrativo da
Mecânica no IFSP - Hortolândia.
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UMA INTRODUÇÃO A TECNOLOGIA BLOCKCHAINS

Breve introdução à tecnologia Blockchain, sua arquitetura, aplicações e implicações
na segurança da Tecnologia da Informação.
Palestrante: Me. Pedro Chaves
Me. Pedro Chaves é doutorando da Engenharia Elétrica da UNICAMP, possui
graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Belas Artes de São
Paulo (1991), graduação em Engenharia de Telecomunicações pela London South
Bank University (2001), pós-graduação em Segurança de Redes pela Policamp de
Campinas (2009), pós-graduação em Gerenciamento de Projetos pelo Senac
Jundiaí (2013) e mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas
(2016). Atualmente desenvolve pesquisa na área de redes sem fio e cursa
disciplinas do curso de doutorado na faculdade de Engenharia Elétrica da
Universidade Estadual de Campinas e trabalha como professor de inglês. Até
outubro de 2015 trabalhou como analista de redes na AT&T (American Telephone
and Telegraph). Tem experiência de 6 anos na área de Sistemas de
Telecomunicações.
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INTRODUÇÃO AOS TESTES AUTOMATIZADOS

É uma prática comum de quem desenvolve sistemas aplicar algum teste, mesmo
que simples, em uma unidade de código, para validar seu funcionamento (funcional).
Entretanto, um dos maiores desafios para quem testa é determinar um conjunto
mínimo de testes, seja para garantir que o sistema esteja funcional (implementa
aquilo que foi especificado), seja para revelar bugs. Nesta palestra vamos aprender
como aplicar alguns dos critérios básicos de testes estruturais (baseados no código)
e como podemos utilizar de ferramentas para facilitar a geração de casos de teste.
Pré-requisitos: Conhecimento básico de Java.
Palestrante: Wallace Felipe Cardoso
Wallace Felipe Cardoso é Analista de Desenvolvimento na empresa Venturus e
doutorando na UNICAMP. Suas áreas de interesse são em testes de software, é
graduado e mestre em Ciência da Computação, pela Universidade do Oeste Paulista
e pela Unicamp, respectivamente.
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INTRODUÇÃO A ARQUITETURA HEXAGONAL:
APLICANDO UMA NOVA ARQUITETURA.

SAINDO

DO

MVC

E

A palestra possui o intuito de apresentar a arquitetura hexagonal um padrão de
arquitetura conhecido como Porta e Adaptador em contraste a arquitetura MVC que
tem como premissa a segmentação de seus componentes. Dentre os tópicos a ser
apresentados será discutido sobre o uso inadequado do MVC, as consequências de
alto acoplamento e baixa coesão e a divisão ineficaz de cada componente da
arquitetura. Por fim será apresentado uma demo exemplificando uma solução com a
arquitetura Hexagonal.
Palestrantes: Tiago Ap. de Souza Costa e Denis Wilson de Souza Oliveira, Beblue
(Ribeirão Preto – SP).
Tiago Ap. de Souza Costa, formado em Ciência da Computação pela Universidade
de Franca - UNIFRAN, possui 5 anos de experiência na área de desenvolvimento de
software, praticante dos padrões DDD (Domain Driven Design) atualmente
desenvolve sistemas em Java 8, utilizando ecossistema Spring Framework.
Denis Wilson de Souza Oliveira, formado em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas pelo IFSP, especialista em Desenvolvimento de Sistemas Móveis pelo
IFSP, cursou mestrado em Sistemas
Distribuído e Rede de Computadores pela UFSCar, trabalha com desenvolvimento
de diversas linguagens, atualmente é desenvolvedor iOS na Beblue, já participou de
outras palestras como CocoaHeads, ANSP, FLISOL e participou da organização de
eventos na UFSCar como ERAP e no IFSP de São Carlos.
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CONTROLE DE ACESSO E AUTENTICAÇÃO EM SISTEMAS

A palestra focará em assuntos relacionados a controle de acesso e permissões em
sistemas de informação, abordando a parte de autenticação, autorização e
contabilização (AAA) de acesso, permissões (ACL, DAC, RBAC e MAC) e demais
conceitos.
Palestrante: Rodrigo Alexander de Andrade Pierini.
Rodrigo Alexander de Andrade Pierini é formado em Técnico de Informática pela
ETEC Polivalente de Americana, Tecnólogo em Segurança da Informação pela
FATEC de Americana e Pós-graduando em Redes de Computadores pela Escola
Superior Aberta do Brasil (ESAB), trabalha atualmente no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Hortolândia como Técnico
de Laboratório em Informática e Professor Substituto na área de Informática Arquitetura e Redes de Computadores, é atualmente o principal responsável no
Câmpus pela infraestrutura de rede e servidores de dados.

78

CONHECIMENTO MATEMÁTICO DE ALUNOS, DE PROFESSORES E DE
“OUTROS”: DISCUTINDO NECESSIDADE DE ESPECIFICIDADES.

Quando alguém fala em conhecimento matemático muitas interpretações podem ser
consideradas, pois o “significado” de conhecimento matemático vai variar tanto por
conta do locutor quanto do ouvinte. Pensando em concreto no contexto escolar
(alunos) e nos contextos de formação de professores, é cada vez mais premente a
necessidade de que esse conhecimento matemático seja discutido considerando o
trabalho que cada um irá desenvolver. Partindo de alguns exemplos envolvendo
temas matemáticos que todos assumimos conhecer, nesta comunicação irei discutir
algumas dessas especificidades do conhecimento de alunos, professores e de
“outros”. Essa discussão pretende ampliar a visão, significado, conteúdo do
conhecimento matemático e das necessárias conexões envolvidas em um mais
completo entendimento também da realidade.
Palestrante: Prof. Dr. Miguel Ribeiro
Prof. Dr. Miguel Ribeiro é docente da Faculdade de Educação da UNICAMP. Possui
graduação em Licenciatura em Matemática (ensino de) pela Universidade da Beira
Interior, Portugal (2001); mestrado em Matemática pela Universidade de Coimbra,
Portugal (2005); mestrado em Didática da Matemática pela Universidad de Huelva,
Espanha (2008); e doutoramento em Didática da Matemática pela Universidad de
Huelva (2010). Trabalhou na Universidade do Algarve (2001-2009/2010-2011) e na
Escola Superior de Educação de Lisboa como professor convidado (2009) Portugal; na UNESP - Rio Claro, em um Pós-Doutoramento e em um PósDoutoramento na Noruega (2015). Desde o início do doutorado (como visitante), ou
como professor visitante trabalhou também na University of Oxford (Reino Unido);
University of Michigan (USA); Universidade Autónoma de Barcelona e Universidade
de Huelva (Espanha); Universidade Frederico II (Itália); Universidade Católica de
Valparaíso e Universidade de los Lagos, Puerto Montt (Chile); Universidad de
Zacatecas (México). Atualmente é professor da Faculdade de Educação da
UNICAMP. Tem vindo a publicar diversos artigos de pesquisa, mas também de
divulgação, tendo sempre uma preocupação de que os resultados da pesquisa
tenham impacto na prática do professor e nas aprendizagens dos alunos. Desde que
chegou a UNICAMP tem desenvolvido algumas formações no âmbito da matemática
voltadas essencialmente para professores da Educação Infantil e Anos Iniciais.
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XILOGRAVURA POPULAR BRASILEIRA

A atividade pretende apresentar a xilogravura popular brasileira por meio de
palestra, imagens e vídeos. Para tanto, os seguintes aspectos serão abordados:
Técnicas usadas e possibilidades artísticas da xilogravura; O encontro da
xilogravura com os cordéis, Xilogravura popular e o mercado da arte; chegada do
acervo de xilogravura popular de Giuseppe Baccaro no IEB/USP, Estudo do caso
série “Apocalipse”, de Amaro Francisco Borges; a importância dos números e
Xilogravura contemporânea no Brasil.
Palestrante: Luísa Bartalini França
Luísa Bartalini França é estagiária na Coleção de Artes Visuais do Instituto de
Estudos Brasileiros (IEB/USP). Aluna do curso de graduação de Filosofia
(FFLCH/USP); Estagiária na Coleção de Artes Visuais (IEB/USP); Aluna de escultura
e fundição artística no Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia (MuBE) - 2015 até o
presente momento. Tem como principal área de interesse na filosofia o campo da
estética.
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LETRAS E NÚMEROS - DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E
LANÇAMENTO DO LIVRO “TRANSFORMAÇÕES NA
GOIABEIRAS”.

MATEMÁTICA.
TERRA DAS

Apresentação da palestra e do livro "Transformações na Terra das Goiabeiras",
discussão com o público sobre divulgação de ciência e tecnologia e a
importância/influência da matemática para/na literatura.
Palestrante: Prof. Dr. Adilson Roberto Gonçalves
Prof. Dr. Adilson Roberto Gonçalves é docente do Instituto de Pesquisa em
Bioenergia (IPBEN)-UNESP Rio Claro e aluno do curso de Especialização em
Jornalismo Científico no LabJor – UNICAMP): Doutor em Química pela Unicamp,
Livre-Docente pela USP, Pesquisador do IPBEN-UNESP. Escreve artigos de opinião
sobre ciência, tecnologia, ambiente e educação e publicou o livro "Transformações
na Terra das Goiabeiras", uma compilação desses textos. Foi professor no IFSPHortolândia e na PUCCAMP e pesquisador no CTBE-CNPEN (Campinas).
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INTERVENÇÃO - CORAL EMOÇÃO EM LIBRAS

Coral de Libras - formado pelos alunos do Cursos de Extensão Libras I ministrada
pela docente Patrícia Andrade.
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A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO
Origens, evolução histórica e aplicações atuais da Matemática. A importância da
quantidade e da forma na vida. Onde está a Matemática?
Palestrante: Prof. Dr. Sergio Lorenzato.
Prof. Dr. Sergio Lorenzato é professor Colaborador na Faculdade de Educação da
Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP. Possui licenciatura em Matemática
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro (UNESP); mestrado em
Educação pela Universidade de Brasília/UnB; doutorado em Ciências Humanas pela
UNICAMP – área de metodologia do ensino da Matemática; pós-doutorado em
Educação Matemática pela Université Laval (Canadá). Possui experiência em
Educação Matemática, direcionada para a formação inicial e continuada de
professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, com ênfase
nos temas matemática visual, metodologia do ensino, prática docente e
aprendizagem significativa. Coordena o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação
Matemática nos/dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (GEPEMAI), da
Faculdade de Educação/UNICAMP.
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SMARTTECH - SOLUÇÕES DE SIMULAÇÃO NUMÉRICA E CAE COM
SOFTWARES DA LINHA DASSAULT SYSTEMS
Palestra sobre soluções de simulação numérica e CAE com softwares da linha
Dassault Systems.
Palestrante: Bruno Soares Chimarelli
Bruno Soares Chimarelli é especialista em Aplicações na SMARTTECH - Holambra.
Técnico em Metal-Mecânica pelo SENAI Americana. Graduando em Engenharia de
Produção pela UNINTER. Especialista em Aplicações na SMARTTECH - Holambra.
Experiência de 4 anos como analista mecânico e de CAE na indústria. Há 8 anos
trabalha na área de software da linha Dassault Systems, com experiência em análise
estrutural, térmica, dinâmica de fluidos, multi corpos, injeção plástica e fundição.
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OFICINAS
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GINCANA DE MATEMÁTICA E FÍSICA

A Gincana de Matemática e Física é um evento voltado para os alunos dos cursos
integrados do Câmpus e tem como proposta aplicar, de forma divertida, os
conhecimentos adquiridos em Física e Matemática em situações do cotidiano. Para
vencer a gincana, as equipes disputarão atividades que envolvem raciocínio lógico e
trabalho em equipe.
Palestrantes: Prof. Me. Marcelo C. B. Cardinali e Prof. Me. Thiago Tambasco Luiz
Marcelo C. B. Cardinali: Possui graduação em Física Computacional pela
Universidade de São Paulo (2009), licenciatura plena em Física (2013) e mestrado
em Física Aplicada pela Universidade de São Paulo (2012). Professor do IFSP
Câmpus Hortolândia desde 2015.
Thiago Tambasco Luiz: Possui graduação em Matemática pela Unicamp (2007),
Mestrado Profissional em Matemática Universitária pela Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho (2012). Professor do IFSP Câmpus Hortolândia
desde 2016.
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2º DESAFIO: SALVEM OS OVOS

Como salvar um ovo atirado do segundo andar de um edifício do destino fatídico
esperado? Depois de uma 1ª Edição movimentada, contando com alguns conceitos
de sucesso, neste ano o Desafio "Salvem os ovos!" está de volta com novidades.
Sumiram os paraquedas! Os participantes poderão contar apenas com a absorção
de impacto e com um direcionamento inteligente das cargas para salvar as cascas
dos ovos. Como forma de inspirar os participantes, será apresentada uma pequena
introdução aos conceitos de absorção de impacto e estruturas de sacrifício, e sua
aplicação em casos reais.
Palestrantes: Prof. Dr. Augusto Emmel Selke
Prof. Dr. Augusto Emmel Selke é engenheiro Mecânico pela Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC). Mestre em Engenharia Mecânica pela UFSC. Doutor em
Engenharia Mecânica pela École Centrale de Nantes. Professor do IFSP Hortolândia desde 2015.
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MATEMÁTICA NAS LITERATURAS E LITERATURA MATEMÁTICA

O debate a respeito das conexões entre Literatura e Matemática propicia a abertura
de novas possibilidades para aprendizagem da matemática em diferentes contextos.
Com a apresentação de alguns clássicos da literatura, procuraremos retirar deles
elementos que representem uma argumentação lógica, formada por padrões e pelo
estabelecimento de regras, para evidenciar a apropriação da matemática em
literaturas clássicas. Sem se estabelecer nenhum paradigma inicial pretende-se,
nessa oficina, aprofundar esse debate. A Oficina também tem por objetivo
apresentar literaturas cujos títulos são temas e conceitos matemáticos, tais como: “O
Último Teorema de Fermat”, “O Livro dos Códigos”, “e: A História de um Número”,
dentre outros de ficção ou não ficção, que ensejam um deslumbramento com a
matemática.
Palestrante: Prof. Me. Ricardo Inácio Batista Junior
Prof. Me. Ricardo Inácio Batista Junior licenciou-se em Matemática pela
Universidade Estadual de Campinas em 2003. Efetivou-se Professor de Educação
Básica pela Secretaria do Estado da Educação (SEE-SP) em 2004 e, em 2009 pela
Secretaria Municipal de Educação (SME-Campinas-SP). Trabalhou como Orientador
Educacional On Line pela Rede de Formação (Redefor) da SEE-SP de 2010 a 2012.
Participou dos projetos "Aprendiz ComGás" e “Conhecimentos escolares
relacionados à ciência, à sociedade e ao ambiente em microbacia urbana”. Em 2011
ingressou no Mestrado Profissional em Matemática (ProfMat) pela Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita" (UNESP - SP) Campus Rio Claro e em 2014
defendeu sua dissertação de Mestrado intitulada "Matemática Financeira
Contextualizada em Sistemas de Amortização e Imposto de Renda". Em 2013
efetivou-se como Professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica (Professor
EBTT) do Instituto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) do
Campus Hortolândia, no qual leciona as Disciplinas de Geometria Plana e Euclidiana
para o curso de Licenciatura em Matemática e Matemática Financeira para o Curso
de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de Matemática para o
Curso de Técnico em Automação Industrial em Fabricação Mecânica. Coordena o
curso de Licenciatura em Matemática do referido Câmpus.
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ROBÓTICA BÁSICA COM O LEGO MINDSTORM

Nesta oficina os participantes terão contato com os fundamentos da robótica de
maneira lúdica e divertida através da programação de robôs Lego Mindstorms. Os
alunos serão desafiados a desenvolverem seus próprios programas e a utilizarem o
pensamento crítico, o trabalho em equipe e a criatividade na solução de diversos
desafios.
Palestrante: Prof. Dr. Luiz Claudio Marangoni de Oliveira.
Prof. Dr. Luiz Claudio Marangoni de Oliveira é graduado em física aplicada, mestre
em engenharia elétrica na área de Microondas e Óptica e Doutor em engenharia
mecânica na área de mecânica computacional e projetos mecânicos pela UNICAMP.
Atuou nas áreas de instrumentação científica para raios-X, de microeletrônica e
sistemas embarcados, e no desenvolvimento e fabricação de novos dispositivos
microeletromecânicos MEMS para aplicações ópticas. Atualmente atua como
professor EBTT no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo na área de automação industrial, sistemas embarcados e desenvolvimento
projetos. Entusiasta das novas tecnologias educacionais, coordena o NURIA –
Núcleo de Robótica e Inteligência Artificial – criado a partir de projeto CNPq para
difusão da robótica educacional e da cultura Maker como ferramentas para melhoria
da educação.
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PINTURAS ANAMÓRFICAS

Serão apresentados os principais conceitos de anamorfismo, contando com a
apresentação de algumas amostras, os participantes terão a oportunidade de
desenvolver algumas dessas pinturas contando com a orientação do aplicador da
oficina.
Palestrante: Mirella de Almeida Villas Boas, Ivan Luís de Lima e Lucas Juan Leonel
Pereira.
Mirella de Almeida Villas Boas, Ivan Luís de Lima e Lucas Juan Leonel Pereira são
alunos do curso de Licenciatura em Matemática do IFSP, Câmpus Hortolândia.
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OFICINA DE CUBO MÁGICO

A Oficina de Cubos Mágicos é uma oficina voltada para os alunos do Câmpus e tem
como proposta mostrar técnicas de resolução de cubos mágicos de diferentes
tamanhos e também de outros quebra-cabeça similares, mas não necessariamente
cubos e fazer relações com conceitos de análise combinatória. Os visitantes serão
orientados sobre tais técnicas e podem participar de minicompetições sobre a
resolução de cubos mágicos.
Palestrantes: João Marcelo Vieira Santa Maria, Rafael Matai de Souza, Thiago
Henrique Coelho de Camargo e Ivan Luís de Lima.
João Marcelo Vieira Santa Maria, Rafael Matai de Souza e Thiago Henrique Coelho
de Camargo e Ivan Luís de Lima são alunos do curso de Licenciatura em
Matemática do IFSP, Câmpus Hortolândia.
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OFICINA DE XADREZ

A oficina tem o objetivo de introduzir as regras e conceitos básicos do xadrez. Com
duração de duas horas, a oficina introduzirá as regras do xadrez, mates elementares
e princípios de tática e estratégia. Os participantes terão a oportunidade de praticar
jogando algumas partidas entre si.
Palestrantes: Prof. Dr. Fabiano Ionta Andrade Silva e Prof. Me. Flávio Margarito
Martins de Barros
Fabiano Ionta Andrade Silva possui graduação em Licenciatura em Matemática pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP-2003). Mestre em Energia pela
Universidade Federal do ABC (UFABC-2009), na área de concentração
Planejamento e Operação de Sistemas de Energia. Doutor em Energia pela
Universidade Federal do ABC (UFABC 2017) na área de concentração
Planejamento e Operação de Sistemas de Energia. Tem experiência em Matemática
Aplicada, Estatística, Ensino de Matemática nos níveis básico e superior. Professor
EBTT Matemática do IFSP Hortolândia
Flávio Margarito Martins de Barros é professor EBTT do Câmpus Hortolândia,
bacharel e licenciado em Física pela Unicamp, bacharel em Estatística pela Unicamp
e Mestre em Engenharia Agrícola também pela Unicamp. Tem experiência com
xadrez, tendo representado o Centro Acadêmico do Instituto de Física em torneios
de ligas universitárias e também já participou de outros torneios como do Círculo
Militar de Campinas.
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IMPRESSÃO 3D E CRIAÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS

A impressão 3D vem se consolidando como um importante técnico para a
prototipagem rápida e o teste de ideias e conceitos. Nesta oficina os participantes
terão contato com esta tecnologia e às técnicas de criatividade e design thinking
através do maior repositório de modelos 3D da atualidade e poderão personalizar e
imprimir um pequeno chaveiro personalizado.
Palestrante: Prof. Me. Ícaro Zanetti de Carvalho.
Prof. Me. Ícaro Zanetti de Carvalho possui graduação em Engenharia Mecânica pela
Universidade Estadual de Campinas (2008) e mestrado em Engenharia Mecânica
pela Universidade Estadual de Campinas (2012) na área de mecânica da fratura.
Atuou como analista de processos na empresa B.Bosch Galvanização do Brasil em
Jundiaí e como engenheiro de processos na empresa ferroviária Progress Rail
(grupo Caterpillar) em Hortolândia. Atualmente, atua como professor dos cursos de
Mecânica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Campus Hortolândia, onde ministra disciplinas na área de materiais e processos de
fabricação.
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USINAGEM CNC E APLICAÇÃO INDUSTRIAL

A usinagem CNC caracteriza-se como processo de fabricação de peças ou
componentes por retirada de material através da execução de um programa CNC
numa máquina ferramenta automatizada. As principais máquinas-ferramenta CNC e
mais utilizadas na indústria são o Torno CNC e Centro de Usinagem, sendo esta
última mais versátil. Nesta atividade será proposto um roteiro de usinagem de peças
a ser executado no Centro de Usinagem incluindo a interpretação de desenho,
preparação set-up e execução do programa CNC na máquina.
Palestrante: Prof. Dr. Karlos Roberto da Silva Braga Martins
Prof. Dr. Karlos Roberto da Silva Braga Martins foi planejador de Manutenção AMBEV; Trainee de Engenharia – ALCOA; é doutor em Engenharia Mecânica UNICAMP e atualmente é professor efetivo EBTT - IFSP Câmpus Hortolândia.
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JOGO DAS FUNÇÕES

Jogo elaborado por alunos da turma de Licenciatura em Matemática, onde os
participantes têm como objetivo alcançar o "infinito" passando por desafios e
atividades onde terão que colocar em prática conceitos de funções e seus gráficos,
com níveis variados de acordo com o grau de dificuldade dos participantes.
Palestrante: Mirella de Almeida Villas Boas, Ivan Luís de Lima e Lucas Juan Leonel
Pereira.
Mirella de Almeida Villas Boas, Ivan Luís de Lima e Lucas Juan Leonel Pereira são
alunos do curso de Licenciatura em Matemática do IFSP, Câmpus Hortolândia.
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CONSTRUÇÃO DE BONÉ

Nesta oficina confeccionaremos boné em E.V.A. utilizando conceitos de Geometria
Plana, tais como: reta e segmento de reta, base, lado e altura de triângulos, triângulo
isósceles, mediatriz, arco e centro de circunferências, secante, tangente,
perpendicularidade e paralelismo.
Palestrante: Simone Amaly Abud Saccomori.
Simone Amaly Abud Saccomori é aluna do curso de Licenciatura em Matemática do
IFSP, Câmpus Hortolândia.
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MESAS DE BILHAR E CURVAS CÔNICAS

A Oficina das mesas de bilhar e as Curvas cônicas é uma exposição voltada para os
alunos do Câmpus e tem como proposta mostrar algumas propriedades de reflexão
da elipse e da parábola de forma divertida e concreta utilizando mesas de bilhar com
formatos nessas curvas. Observando o que acontece, o visitante é levado a pensar
em quais objetos do cotidiano tais propriedades são úteis e utilizadas, trazendo uma
familiaridade com a geometria teórica.
Palestrante: Prof. Me. Thiago Tambasco Luiz, João Marcelo Vieira Santa Maria.
Thiago Tambasco Luiz: Possui graduação em Matemática pela Unicamp (2007),
Mestrado Profissional em Matemática Universitária pela Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho (2012). Professor do IFSP Câmpus Hortolândia
desde 2016.
João Marcelo Vieira Santa Maria é aluno do curso de Licenciatura em Matemática do
IFSP, Câmpus Hortolândia.
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OFICINA DE REDAÇÃO: OS GÊNEROS TEXTUAIS SOLICITADOS PELA
UNICAMP NOS ÚLTIMOS ANOS

Serão apresentados e discutidos os diferentes gêneros textuais solicitados pelo
vestibular da Unicamp nos últimos anos. Também serão apresentados exemplos de
redações acima e abaixo da média dos últimos exames com o intuito de
proporcionar aos participantes um conhecimento mais aprofundado de tais gêneros.
Palestrantes: Profa. Dra. Davina Marques, Prof. Dr. Gabriel Leopoldino dos Santos,
Profa. Ma. Graziela Rocha Reghini Ramos e Profa. Dra. Julia Fracarelli Lucca.
Davina Marques possui graduação em Português e Inglês (UNIMEP), graduação em
Pedagogia (UNICAMP), mestrado em Educação (UNICAMP), MA in Curriculum and
Teaching (Michigan State University/EUA) e doutorado em Estudos Comparados de
Literaturas de Língua Portuguesa (USP). É professora no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Hortolândia (IFSP-HTO), onde
coordena o Experimentações: Núcleo de Pesquisa em Leituras, Escritas e Imagens.
Participa ainda do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI - IFSP) e
é membro, desde 2011, da Diretoria da Associação de Leitura do Brasil (ALB).
Gabriel Leopoldino dos Santos possui graduação em Letras (licenciatura plena português e espanhol) pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). Atualmente é professor da área de Letras - Português e Espanhol do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Câmpus
de Hortolândia. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em semântica
histórica da enunciação, semântica do acontecimento e história das ideias
linguísticas, atuando principalmente nos seguintes temas: designação, político,
acontecimento enunciativo, política de línguas, relação entre línguas, argumentação,
metáfora e espaço de enunciação. Além disso, tem experiência docente e de
pesquisa em ensino de espanhol para brasileiros e de português para brasileiros e
estrangeiros.
Graziela Rocha Reghini Ramos possui graduação em Linguística e Letras-Português
pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), e em Letras-Português/Inglês
pela FAM (Faculdade de Americana). É Mestre em Linguística também pela
Unicamp. Tem vasta experiência em correção de redações segundo os critérios
adotados pelos vestibulares e é professora do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Câmpus de Hortolândia, desde setembro
de 2016.
Julia Fracarelli Lucca é professora de Português e Inglês no IFSP-HTO. É graduada
em Ciências Sociais, Linguística e Letras e é mestra e doutora em Linguística. Já foi
corretora de redações do ENEM e da COMVEST.
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MATERIAIS DIDÁTICOS E TECNOLOGIAS DIGITAIS EM AULAS DE
MATEMÁTICA

Em nosso dia-a-dia a tecnologia se faz presente, seja por meio do celular, da
televisão, do computador, da internet, entre outras utilizações. Essas são
responsáveis por diversas mudanças em nossa sociedade, inclusive no âmbito
escolar. Assim, é importante tanto compreendermos potencialidades desses
recursos no processo educativo, quanto as possíveis abordagens pedagógicas que
podem fazer o uso das tecnologias. Conteúdos Matemáticos podem ser explorados
com a utilização de softwares, vídeos, dentre outros recursos tecnológicos presentes
em nosso cotidiano. Nesse sentido, propomos nessa oficina apresentar e elaborar
junto aos participantes, atividades de Matemática que podem ser realizadas com
recursos tecnológicos. Mais precisamente apresentaremos adaptações para uma
proposta pedagógica de atividades presentes no material didático do Estado de São
Paulo e na coleção M³, site que disponibiliza atividades didáticas por meio de
softwares, experimentos, áudios e vídeos, utilizando recursos disponibilizados na
internet para tal feito, por exemplo, o software GeoGebra. Também será proposta ao
participante a elaboração de uma atividade nessa perspectiva. Esperamos que a
oficina forneça ao professor ou futuro professor de Matemática subsídios para a
apropriação das tecnologias em seus planejamentos de aula.
Palestrante: Prof. Me. Tiago Giorgetti Chinellato e Profa. Ma. Ana Paula Rodrigues
Magalhães de Barros.
Tiago Giorgetti Chinellato é natural de Limeira, SP. Fez licenciatura em Matemática
na Universidade Federal de São João Del-Rei e Mestrado em Educação Matemática
na Universidade Estadual Paulista, campus Rio Claro, onde investigou a utilização
dos computadores nas escolas públicas estaduais de Limeira / SP. Doutorando em
Educação Matemática na Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro.
Atualmente também atua no Instituto Federal de São Paulo e no Ensino Superior.
Ana Paula Rodrigues Magalhães de Barros é docente do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Hortolândia. Atualmente é
aluna regular do curso de doutorado em Educação matemática pelo Programa de
Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Estadual Paulista Júlio
de Mesquita Filho (UNESP/ Rio Claro). É mestre em Ensino de Ciências e
Matemática pelo Programa de Pós-Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências
e Matemática (PECIM) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Possui
graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho (UNESP/Presidente Prudente). É participante do Grupo de
Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática (GPIMEM) e do
Grupo de pesquisa de tecnologias digitais e Educação matemática (PECIMAT).
Participa também do Grupo de Sábado (GdS), que é um grupo colaborativo onde
professores e acadêmicos compartilham e investigam práticas de sala de aula. Tem
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experiência na área de Matemática, com ênfase em Educação matemática, atuando
principalmente nos seguintes temas: tecnologias digitais para o ensino e
aprendizagem de Matemática, sala de aula, formação de professores, ensino
híbrido, Construcionismo e Ciências da Complexidade.
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REDAÇÃO: O ENEM E O TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO A PARTIR
DE UMA SITUAÇÃO-PROBLEMA.

Serão apresentados e discutidos os critérios de correção utilizados na prova do
ENEM, de acordo com as informações fornecidas pelo INEP (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Serão apresentados também
exemplos de redações que poderiam ser consideradas acima e abaixo da média
com o objetivo de proporcionar aos participantes um conhecimento mais
aprofundado sobre como se dá a avaliação de cada um dos critérios.
Palestrante: Profa. Dra. Davina Marques, Prof. Dr. Gabriel Leopoldino dos Santos,
Profa. Ma. Graziela Rocha Reghini Ramos e Profa. Dra. Julia Fracarelli Lucca.
Davina Marques possui graduação em Português e Inglês (UNIMEP), graduação em
Pedagogia (UNICAMP), mestrado em Educação (UNICAMP), MA in Curriculum and
Teaching (Michigan State University/EUA) e doutorado em Estudos Comparados de
Literaturas de Língua Portuguesa (USP). É professora no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Hortolândia (IFSP-HTO), onde
coordena o Experimentações: Núcleo de Pesquisa em Leituras, Escritas e Imagens.
Participa ainda do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI - IFSP) e
é membro, desde 2011, da Diretoria da Associação de Leitura do Brasil (ALB).
Gabriel Leopoldino dos Santos possui graduação em Letras (licenciatura plena português e espanhol) pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). Atualmente é professor da área de Letras - Português e Espanhol do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Câmpus
de Hortolândia. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em semântica
histórica da enunciação, semântica do acontecimento e história das ideias
linguísticas, atuando principalmente nos seguintes temas: designação, político,
acontecimento enunciativo, política de línguas, relação entre línguas, argumentação,
metáfora e espaço de enunciação. Além disso, tem experiência docente e de
pesquisa em ensino de espanhol para brasileiros e de português para brasileiros e
estrangeiros.
Graziela Rocha Reghini Ramos possui graduação em Linguística e Letras-Português
pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), e em Letras-Português/Inglês
pela FAM (Faculdade de Americana). É Mestre em Linguística também pela
Unicamp. Tem vasta experiência em correção de redações segundo os critérios
adotados pelos vestibulares e é professora do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Câmpus de Hortolândia, desde setembro
de 2016.
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Julia Fracarelli Lucca - É professora de Português e Inglês no IFSP-HTO. É
graduada em Ciências Sociais, Linguística e Letras e é mestra e doutora em
Linguística. Já foi corretora de redações do ENEM e da COMVEST.
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CAMPEONATO DE XADREZ

Torneio de xadrez de acordo com as regras oficiais da FIDE
(https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=171&view=article). O torneio será
realizado
em
cinco
rodadas
no
sistema
suíço
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_su%C3%AD%C3%A7o), a inscrição é aberta a
todos os membros da comunidade interna e externa do Câmpus Hortolândia e o
tempo de partida é de15 minutos por jogador. Uma vitória vale um ponto, um empate
vale meio ponto e uma derrota vale zero ponto. A arbitragem será realizada pelos
professores do Câmpus.
Palestrante: Prof. Dr. Fabiano Ionta Andrade Silva e Prof. Me. Flávio Margarito
Martins de Barros.
Fabiano Ionta Andrade Silva possui graduação em Licenciatura em Matemática pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP-2003). Mestre em Energia pela
Universidade Federal do ABC (UFABC-2009), na área de concentração
Planejamento e Operação de Sistemas de Energia. Doutor em Energia pela
Universidade Federal do ABC (UFABC 2017) na área de concentração
Planejamento e Operação de Sistemas de Energia. Tem experiência em Matemática
Aplicada, Estatística, Ensino de Matemática nos níveis básico e superior. Professor
EBTT Matemática do IFSP Hortolândia.
Flávio Margarito Martins de Barros é professor EBTT do Câmpus Hortolândia,
bacharel e licenciado em Física pela Unicamp, bacharel em Estatística pela Unicamp
e Mestre em Engenharia Agrícola também pela Unicamp. Tem experiência com
xadrez, tendo representado o Centro Acadêmico do Instituto de Física em torneios
de ligas universitárias e também já participou de outros torneios como do Círculo
Militar de Campinas.
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SUPERLOGO E CONSTRUÇÕES UTILIZANDO PROGRAMAÇÃO

A linguagem de programação LOGO foi desenvolvida em meados dos anos 1960 no
Massachusetts Instituto de Tecnologia, nos EUA, por Seymour Papert e
colaboradores, com o objetivo de utilizá-la para fins educacionais. O SuperLogo é
um software originado do Logo desenvolvido para Windows. A Oficina “Super Logo e
Construções utilizando programação” abordará propostas do ensino de geometria
utilizando construções geométricas a partir do software SuperLogo 3.0.
Palestrante: Prof. Me. Ricardo Inácio Batista Junior.
Ricardo Inácio Batista Junior licenciou-se em Matemática pela Universidade
Estadual de Campinas em 2003. Efetivou-se Professor de Educação Básica pela
Secretaria do Estado da Educação (SEE-SP) em 2004 e, em 2009 pela Secretaria
Municipal de Educação (SME-Campinas-SP). Trabalhou como Orientador
Educacional On Line pela Rede de Formação (Redefor) da SEE-SP de 2010 a 2012.
Participou dos projetos "Aprendiz ComGás" e “Conhecimentos escolares
relacionados à ciência, à sociedade e ao ambiente em microbacia urbana”. Em 2011
ingressou no Mestrado Profissional em Matemática (ProfMat) pela Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita" (UNESP - SP) Campus Rio Claro e em 2014
defendeu sua dissertação de Mestrado intitulada "Matemática Financeira
Contextualizada em Sistemas de Amortização e Imposto de Renda". Em 2013
efetivou-se como Professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica (Professor
EBTT) do Instituto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) do
Campus Hortolândia, no qual leciona as Disciplinas de Geometria Plana e Euclidiana
para o curso de Licenciatura em Matemática e Matemática Financeira para o Curso
de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de Matemática para o
Curso de Técnico em Automação Industrial em Fabricação Mecânica. Coordena o
curso de Licenciatura em Matemática do referido Câmpus.
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COMPETIÇÃO DE CARRINHO DE RATOEIRA

A 2ª competição de carrinho de Ratoeira envolve a disputa de modelos reduzidos de
carros movidos a ratoeira, construído por equipes de alunos dos cursos integrados.
As equipes devem desenvolver um carrinho que apresente máxima eficiência na
transformação da energia elástica em energia cinética, além de dedicarem-se à
criatividade, design e acabamento em sua construção. A competição avaliará a
maior distância atingida e o design do carrinho. O júri técnico será formado por
professores do IFSP. Não há necessidade de inscrição prévia para assistir à
competição.
Palestrante: Prof. Me. Marcelo C. B. Cardinali, Prof. Danny A. M. Cunha, Prof. Me.
Renato R. da Silva, Prof. Me. Flavio M. M. Barros e Prof. Dr. Marcos Espindola.
Danny Anderson Menezes Cunha possui graduação em Artes Visuais e
Especialização em Artes para Professores do Ensino pela Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil (2013). Professor de artes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.
Marcos Fernando Espindola é professor do IFSP São Paulo – Campus Hortolândia.
Áreas de Interesse: Energias renováveis, eficiência energética e smart-grid; sistemas
de computação embarcada em open hardware e open source; ensino de exatas;
tecnologias sociais, tecnologia assistiva e acessibilidade digital.
Renato Rafael da Silva possui graduação em Mecânica - Processos de Produção
pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (2006) e mestrado em
Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas (2008). Atualmente
é pesquisador em nível de doutorado da Universidade Estadual de Campinas e
professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.
Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em Metais
Celulares, atuando principalmente nos seguintes temas: estrutura de células abertas
e metais celulares.
Flávio Margarito Martins de Barros é professor EBTT do Câmpus Hortolândia,
bacharel e licenciado em Física pela Unicamp, bacharel em Estatística pela Unicamp
e Mestre em Engenharia Agrícola também pela Unicamp. Tem experiência com
xadrez, tendo representado o Centro Acadêmico do Instituto de Física em torneios
de ligas universitárias e também já participou de outros torneios como do Círculo
Militar de Campinas.
Marcelo C. B. Cardinali possui graduação em Física Computacional pela
Universidade de São Paulo (2009), licenciatura plena em Física (2013) e mestrado
em Física Aplicada pela Universidade de São Paulo (2012). Professor do IFSP
Câmpus Hortolândia desde 2015
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OFICINA DE CURRÍCULO

Discutir o cenário atual do mercado de trabalho: desafios e possibilidades e elaborar
um currículo.
Palestrante: Prof. Dr. Rovílson Dias da Silva.
Prof. Dr. Rovílson Dias da Silva é professor da Área de Gestão e Negócios do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - Câmpus
Hortolândia. Com Formação na área de Administração. Link para o Lattes:
http://lattes.cnpq.br/4986150624706990
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OFICINA DE DAMA CHINESA

A oficina apresentará a história do jogo, em seguida será feita a confecção do
tabuleiro do jogo, a apresentação de suas regras e por fim uma partida será
realizada. Serão trabalhadas as noções de lógica, geometria e análise combinatória.
Palestrante: Nayanne Cristina da Silva Israel e Tuani Heloísa Silva Gomes dos
Santos.
Nayanne Cristina da Silva Israel e Tuani Heloísa Silva Gomes dos Santos, alunas do
curso de Licenciatura em Matemática do IFSP Câmpus Hortolândia.
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MINICURSOS
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UM PAPO SOBRE PYTHON
Minicurso de introdução sobre a linguagem de programação Python.
Palestrante: André Luís Bordignon.
André Luís Bordignon é professor do IFSP Campus Hortolândia. Possui mestrado
em Engenharia da Computação (2004) e graduação em Matemática Aplicada e
Computacional pela Universidade Estadual de Campinas (1997).
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WORKSHOP DE ENSAIOS MECÂNICOS (SESSÕES I, II E III)

Ao longo dos últimos dois anos, a máquina universal de ensaios do campus esteve
desativada, o que impossibilitou que algumas turmas dos cursos técnicos
concomitante em Fabricação Mecânica e integrado ao EM em Mecânica fizessem
aulas práticas. A presente proposta tem a intenção de sanar, ainda que
parcialmente, essa lacuna de formação ao oferecer uma oficina de demonstração do
uso da máquina, que recentemente foi colocada em operação. Pretende-se, ainda,
atingir outros alunos, professores e servidores técnico-administrativos que tenham
interesse no assunto. Serão realizados ensaios de tração, compressão e flexão em
diversos tipos de materiais com o uso da máquina EMIC DL 30000, levantamento de
curvas características de força x deslocamento e tensão x deformação de
engenharia e instalação de acessórios de ensaio.
Sessão I: Ensaios de compressão e flexão em três pontos: Fundamentação teórica:
falhas em compressão e flexão; tensões de compressão e tensões normais e
cisalhantes na flexão; dados extraídos dos ensaios; Apresentação da máquina de
ensaios EMIC DL 30 000; Instalação dos acessórios de compressão; Execução de
ensaios de compressão; Levantamento das curvas e análise dos resultados;
Instalação dos acessórios de flexão; Execução de ensaios de flexão; Observação
dos modos de falha; Levantamento das curvas e análise dos resultados.
Sessão II: Ensaios de tração – Fundamentação teórica: falhas frágeis e dúcteis em
metais; tensão e deformação de engenharia; norma de ensaio de tração; tratamento
dos dados; Apresentação da máquina de ensaios EMIC DL 30 000; Instalação dos
acessórios de tração (campo superior e campo lateral); Execução de ensaios de
tração com metais; Levantamento das curvas e análise dos resultados; Execução de
ensaios de tração em polímeros; Observação dos modos de falha; Levantamento
das curvas e análise dos resultados.
Sessão III: Ensaios de tração - Fundamentação teórica: falhas frágeis e dúcteis em
metais; tensão e deformação de engenharia; norma de ensaio de tração; tratamento
dos dados; Apresentação da máquina de ensaios EMIC DL 30 000; Instalação dos
acessórios de tração (campo superior e campo lateral); Execução de ensaios de
tração com metais; Levantamento das curvas e análise dos resultados; Execução de
ensaios de tração em polímeros; Observação dos modos de falha; Levantamento
das curvas e análise dos resultados.
Palestrantes: Prof.Me. Ícaro Zanetti de Carvalho, Prof. Me. Leonardo Bartalini
Baruffaldi.
Ícaro Zanetti de Carvalho possui graduação em Engenharia Mecânica pela
Universidade Estadual de Campinas (2008) e mestrado em Engenharia Mecânica
pela Universidade Estadual de Campinas (2012) na área de mecânica da fratura.
Atuou como analista de processos na empresa B.Bosch Galvanização do Brasil em
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Jundiaí e como engenheiro de processos na empresa ferroviária Progress Rail
(grupo Caterpillar) em Hortolândia. Atualmente, atua como professor dos cursos de
Mecânica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Campus Hortolândia, onde ministra disciplinas na área de materiais e processos de
fabricação.
Leonardo Bartalini Baruffaldi é engenheiro mecânico, formado pela Escola
Politécnica da USP (2008), com mestrado em Engenharia Mecânica pela UNICAMP
(2010). Participa das atividades do Laboratório Ferroviário da UNICAMP como
colaborador, desenvolvendo pesquisas na área de dinâmica multicorpos e simulação
de contato. Atuou como engenheiro de P&D na Siemens TUSA, em Jundiaí, e na
Schaeffler. Atualmente, é professor dos cursos de Mecânica do IFSP, campus
Hortolândia, onde ministra disciplinas da área de projeto (CAD), metrologia e
ensaios dos materiais.
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POLYMER: DESBLOQUEIE O PODER DOS WEB COMPONENTS

O Polymer permite que você construa elementos encapsulados e reutilizáveis que
funcionam exatamente como elementos HTML padrão, para usar na construção de
aplicativos da Web. O objetivo principal é apresentar, os fundamentos de Web
Components e Polymer, mostrando sua utilização, suas vantagens, bem como suas
desvantagens e como pode auxiliar na construção de uma aplicação Web Moderna.
Após a apresentação dos conceitos e do desenvolvimento de um componente Web
o aluno será capaz de criar seus próprios componentes para utilizar em suas
aplicações.
Palestrante: Luiz Alexandre de Sousa Freitas.
Luiz Alexandre de Sousa Freitas é desenvolvedor Web na empresa Kood.me, com
ênfase no desenvolvimento de aplicações móveis híbridas, atualmente cursando
Tecnologia em Sistemas para Internet no Instituto Federal Goiano - Campus
Morrinhos. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1411540633539106
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WORKSHOP INTRODUÇÃO AO CAM - USINAGEM AUXILIADA POR
COMPUTADOR

Durante o Workshop serão expostos os fundamentos da tecnologia de Usinagem
Auxiliada por Computador (CAM) e programação com a geração de código CNC
para centro de usinagem com comando Sinumerik, 3 eixos. Será utilizado o software
HSM Inventor instalado no laboratório de informática da Mecânica.
Palestrante: Prof. Me. Fábio Garcia Neira.
Prof. Me. Fábio Garcia Neira é Tecnólogo nas áreas de projetos e processos de
fabricação pela FATEC São Paulo. É mestre em automação e controle pelo IFSP
Câmpus São Paulo e possui 28 anos de experiência no desenvolvimento de
produtos mecânicos e eletrônicos em empresa do ramo metalúrgico e de medição
remota.
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ESCRITA CIENTÍFICA E LATEX

A comunicação dos cientistas com a sociedade é algo que se faz necessário e um
dos meios pelo qual isso é possível são os artigos científicos, e em alguns casos de
divulgação. Esses últimos podem ser mais difíceis de produzir, pois o cientista
precisa manter a precisão da informação ao mesmo tempo que necessita tornar o
texto acessível a um público não especializado. A escrita de um artigo científico, em
particular, deve obedecer a critérios semelhantes àqueles do método científico, uma
vez que a publicação só é justificável se houver contribuições relevantes. Ou seja, o
artigo deve ser resultado de um trabalho de pesquisa sistemático, criteriosamente
planejado para resolver problemas científico-tecnológicos que tragam avanços
significativos ao campo de pesquisa. O conhecimento da literatura e o domínio da
metodologia apropriada são essenciais para atingir tal objetivo. Com o intuito de
auxiliar nessa escrita, O Minicurso “Escrita Científica e LaTex” abordará de forma
sintetizada tópicos do método científico e elementos estruturantes para iniciantes em
LaTex. LaTex consiste em um conjunto de macros para o programa de diagramação
de textos TEX utilizado amplamente na produção de textos matemáticos e
científicos.
Palestrante: Prof. Me. Ricardo Inácio Batista Junior
Prof. Me. Ricardo Inácio Batista Junior licenciou-se em Matemática pela
Universidade Estadual de Campinas em 2003. Efetivou-se Professor de Educação
Básica pela Secretaria do Estado da Educação (SEE-SP) em 2004 e, em 2009 pela
Secretaria Municipal de Educação (SME-Campinas-SP). Trabalhou como Orientador
Educacional On Line pela Rede de Formação (Redefor) da SEE-SP de 2010 a 2012.
Participou dos projetos "Aprendiz ComGás" e “Conhecimentos escolares
relacionados à ciência, à sociedade e ao ambiente em microbacia urbana”. Em 2011
ingressou no Mestrado Profissional em Matemática (ProfMat) pela Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita" (UNESP - SP) Campus Rio Claro e em 2014
defendeu sua dissertação de Mestrado intitulada "Matemática Financeira
Contextualizada em Sistemas de Amortização e Imposto de Renda". Em 2013
efetivou-se como Professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica (Professor
EBTT) do Instituto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) do
Campus Hortolândia, no qual leciona as Disciplinas de Geometria Plana e Euclidiana
para o curso de Licenciatura em Matemática e Matemática Financeira para o Curso
de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de Matemática para o
Curso de Técnico em Automação Industrial em Fabricação Mecânica. Coordena o
curso de Licenciatura em Matemática do referido Câmpus.
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UMA BREVE INTRODUÇÃO AO ARDUÍNO

Introdução básica ao arduíno.
Palestrante: Rodolfo Francisco de Oliveira
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CRIANDO UM SERVIDOR WEB NA NUVEM

O servidor web é o responsável por compartilhar websites completos e outros
arquivos com usuários através do browser. Atualmente, é imprescindível que uma
empresa divulgue o seu portfólio na Internet. Assim, várias delas recorrem ao
desenvolvimento de websites e procuram por profissionais de tecnologia da
informação. O surgimento da computação em nuvem permitiu que as empresas
descentralizassem os seus servidores web, reduzindo o seu custo de manutenção,
além de, permitir uma melhor escalabilidade dos seus serviços. O objetivo principal é
apresentar, aos interessados, os fundamentos de computação em nuvem, bem
como suas vantagens e proporcionar uma prática de criação de um servidor web.
Neste curso, propõe-se o uso da plataforma, de computação em nuvem, da empresa
DigitalOcean, como sistema operacional o Debian Jessie e, para gerenciar o
servidor, o VestaCP. Todo acesso a plataforma é realizado de forma remota através
do protocolo de comunicação SSH (Secure Shell). Com este curso, pretende-se que
os interessados experimentem o VestaCP para um controle total do servidor web,
dos endereços de domínios ao firewall do servidor. Este curso proporciona aos
interessados um conhecimento básico sobre computação em nuvem, bem como,
sobre a implementação de servidores web.
Palestrante: Lucas Souza Montanheiro.
Lucas Souza Montanheiro possui curso técnico em Redes de Computadores pelo
Instituto Federal Goiano - Campus Morrinhos (2013). Atualmente cursando
graduação de Tecnologia em Sistemas para Internet no Instituto Federal Goiano Campus Morrinhos, onde participa de projetos de pesquisa científica e de inovação
tecnológica nas áreas de Desenvolvimento Web e Segurança da Informação.
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CONHECENDO O SOFTWARE GEOGEBRA

Este minicurso tem como proposta apresentar o software GeoGebra, e explorar suas
potencialidades para ser utilizado em situações de ensino e aprendizagem de
matemática. Vamos conhecer suas ferramentas e possibilidades para se trabalhar
em atividades utilizando as teorias previstas no currículo básico, de forma que o
aluno relacione conteúdos, como geometria e álgebra, resolvendo problemas de
maneiras diferentes.
Palestrante: Profa. Ma. Marília Franceschinelli de Souza.
Marília Franceschinelli de Souza é mestra em Matemática pelo programa de
mestrado profissional em rede Nacional - Profmat (2014), pela Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP). Possui graduação em Matemática Aplicada e
computacional (2005) e Licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual de
Campinas (2008). Professora do Instituto Federal de São Paulo, campus
Hortolândia. Possui experiência na docência do Ensino Fundamental II, Médio e
Superior, e em projetos interdisciplinares e de educação não-formal.
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MINICURSO BÁSICO DE ARDUINO: UMA INTRODUÇÃO À INTERNET DAS
COISAS (IOT)

Minicurso de introdução ao Arduino e à Internet das Coisas (IoT).
Palestrante: Prof. Me. Leandro Ledel
Prof. Me. Leandro Ledel possui graduação em Engenharia Elétrica pela
Universidade Estadual de Campinas (2001) e mestrado em Engenharia Elétrica pela
Universidade Estadual de Campinas (2005), na área de Engenharia de Computação.
Atualmente é Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP. Tem experiência
na área de Ciência da Computação, atuando principalmente nos seguintes temas:
engenharia de software, linguagens de programação, programação orientada a
objetos e hardwares de baixo custo.
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EXPOSIÇÕES
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EXPOSIÇÃO - TIPOS BRASILEIROS EM RELEVO

A presente coleção retrata diversos tipos brasileiros, das mais variadas regiões,
etnias e suas misturas: o vaqueiro sertanejo, a baiana, o caboclo, o índio do Xingu, a
Cigana, o Gaúcho e o matuto do interior.
Artista: Rodolfo Ledel - Nasceu em Porto Alegre no dia 22 de dezembro de 1939.
Começa a cursar engenharia elétrica pela URGS, mas abandona os estudos em
1964. Dedica-se ao comércio por muitos anos. Em paralelo pinta quadros, que
comercializa em sua própria loja. Tem como hobby a fotografia, à qual se dedica
com afinco e que lhe rende a participação em salões internacionais e conquista de
prêmios importantes. Em 1987 edita o jornal Espaço Ilustrado, com o apoio da
Universidade local UNISINOS e da indústria local. Seu objetivo é valorizar a cultura
da região. Após passagem por Nova York no início dos anos 90, inaugura seu atelier
em São Paulo no ano de 1993, agora definitivamente focado na pintura. Seu tema
preferido é o corpo humano. Suas mulheres podem ser negras, brancas, azuis,
quem sabe verdes. Seu estilo é realista. Radicaliza em cores e texturas, adicionando
um toque surrealista à sua obra.
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SEÇÕES ORAIS
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BATE-PAPO ROBÓTICO - APRENDENDO ROBÓTICA BÁSICA COM O
ARDUINO - SEÇÃO ORAL

Aprenda os fundamentos de robótica e computação física com o Arduino de uma
forma divertida. Nesta atividade os participantes irão montar um rosto robótico com
olhos, boca e sobrancelhas e serão convidados a criar um tema e uma narrativa
para o trabalho que será realizado em grupos de 04 a 05 pessoas. Serão utilizadas
técnicas de Design Thinking e ferramentas como Scratch e o Audacity e ao final
cada grupo apresentará o resultado de seu trabalho.
Palestrante: Prof. Dr. Luiz Claudio Marangoni de Oliveira.
Prof. Dr. Luiz Claudio Marangoni de Oliveira é graduado em física aplicada, mestre
em engenharia elétrica na área de Microondas e Óptica e Doutor em engenharia
mecânica na área de mecânica computacional e projetos mecânicos pela UNICAMP.
Atuou nas áreas de instrumentação científica para raios-X, de microeletrônica e
sistemas embarcados, e no desenvolvimento e fabricação de novos dispositivos
microeletromecânicos MEMS para aplicações ópticas. Atualmente atua como
professor EBTT no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo na área de automação industrial, sistemas embarcados e desenvolvimento
projetos. Entusiasta das novas tecnologias educacionais, coordena o NURIA –
Núcleo de Robótica e Inteligência Artificial – criado a partir de projeto CNPq para
difusão da robótica educacional e da cultura Maker como ferramentas para melhoria
da educação.
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CINE DEBATE - O JOGO DA IMITAÇÃO
Exibição do filme O jogo da Imitação e debate sobre os conceitos matemáticos ali
presentes: criptografia de dados.

CINE DEBATE - QUEBRANDO A BANCA
Exibição do filme quebrando a banca e debate sobre os conceitos matemáticos ali
presentes: probabilidade e contagem de cartas.

CINE DEBATE - O QUARTO DE FERMAT
Exibição do filme O quarto de Fermat debate sobre os conceitos matemáticos ali
presentes: desafios e enigmas lógicos.

Palestrantes: Prof. Ms. Carlos Eduardo de Oliveira, Ivan Luís de Lima e João
Marcelo Vieira Santa Maria

Prof. Ms. Carlos Eduardo de Oliveira, professor de matemática do IFSP, Câmpus
Hortolândia, graduado em Matemática pela Unicamp (2006), Mestre em Matemática
pela Unicamp (2014).
Ivan Luís de Lima, discente da Licenciatura em Matemática do IFSP – Hortolândia.

João Marcelo Vieira Santa Maria, discente do curso de Licenciatura em Matemática
do IFSP – Hortolândia.

123

MESA DE DISCUSSÃO: A FORMAÇÃO NO IFSP E A EXPERIÊNCIA DE
TRABALHO EM ELETROELETRÔNICA

Como o IFSP tem formado os técnicos para o mercado de trabalho? Você conhece
os passos para ingressar na sua profissão? Venha ouvir a experiência dos ex-alunos
e discutir aspectos importantes da formação técnica e carreira profissional.
Palestrantes: Nayhan Victor Oliveira e Matheus Barbosa Germano
Nayhan Victor Oliveira é formado no curso técnico em Eletroeletrônica do IFSP
Câmpus Hortolândia (2016) e atualmente cursando o curso em Fabricação Mecânica
na mesma escola. Trabalhou como estagiário técnico na Elektro Redes S.A durante
o ano de 2016 e atualmente é técnico de projeto de redes. Durante sua formação no
IFSP participou de cursos complementares (Montagem de Circuitos Pneumáticos e
Eletropneumáticos) e de um projeto de Iniciação Científica (Desenvolvimento de um
Conversor Eletrônico de Potência CC-CA para Estudo de Controle de Máquinas
Elétricas Trifásicas).
Matheus Barbosa Germano é formado nos cursos técnicos em Fabricação Mecânica
(2014) e Eletroeletrônica (2016) do IFSP Câmpus Hortolândia (2016) e cursa
Engenharia Mecânica na ESAMC. Foi estagiário de manutenção na Merial Sanofi
Company durante 2016 e atualmente trabalha na Boehringer Ingelheim Animal
Health como mecânico de manutenção.
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MESAS REDONDAS: MATEMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA MECÂNICA:
SIMULAÇÃO NUMÉRICA E OTIMIZAÇÃO

A matemática está por trás de grandes campos de estudos da mecânica e fornece
ferramentas importantes para as etapas de concepção, projeto e análise de diversos
tipos de sistema. Através da simulação numérica, acelera-se o processo de projeto
de componentes e sistemas, reduzindo a necessidade de fabricação e teste de
protótipos e permitindo a previsão e correção de eventuais problemas ainda no
começo do processo de projeto. Ferramentas de otimização podem ser utilizadas
para escolher as melhores soluções para um determinado problema de interesse
dadas as restrições de projeto, reduzindo o desperdício de recursos e melhorando o
desempenho dos componentes. Nesta mesa redonda, os palestrantes discutirão
sobre a importância das ferramentas matemáticas para alguns campos da
engenharia mecânica (sólidos, estruturas, térmica, fluidos, dinâmica, multi corpos) e
trarão exemplos ilustrativos derivados de suas trajetórias profissionais.
Palestrante: Prof. Dr. Augusto Emmel Selke (moderador), Prof. Dr. Karlos Roberto
da Silva Braga Martins e Prof. Me. Leonardo Bartalini Baruffaldi, docentes do IFSP –
Hortolândia; Dr. Jony Javorski Eckert, pesquisador do Laboratório Ferroviário da
UNICAMP.
Augusto Emmel Selke é engenheiro Mecânico pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). Mestre em Engenharia Mecânica pela UFSC, com ênfase
simulação numérica de sólidos. Doutor em Engenharia Mecânica pela École
Centrale de Nantes, com ênfase na simulação numérica termomecânica de modelos
materiais aplicáveis a polímeros. Professor do IFSP - Hortolândia desde 2015.
Karlos Roberto da Silva Braga Martins foi planejador de Manutenção na AMBEV.
Trainee de Engenharia na ALCOA. Doutor em Engenharia Mecânica pela Unicamp,
na área de fluidos e térmica. Professor do IFSP - Hortolândia. Coordenador do
Curso Técnico em Fabricação Mecânica.
Leonardo Bartalini Baruffaldi é engenheiro Mecânico pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo. Mestre em Engenharia Mecânica pela Unicamp, com
pesquisas na área de simulação de contato aplicado a sistemas multicorpos aplicado
a veículos ferroviários. Atualmente desenvolve pesquisas de Doutorado na Unicamp,
na área de simulação dinâmica multicorpos para sistemas ferroviários. Experiência
como Engenheiro de Pesquisa e Desenvolvimento na Schaeffler Brasil Ltda.
Professor do IFSP - Hortolândia.
Jony Javorski Eckert. Engenheiro Mecânico pela Universidade de Passo Fundo.
Mestre em Engenharia Mecânica pela Unicamp, com ênfase em dinâmica veicular
longitudinal. Doutor em Engenharia Mecânica pela Unicamp, com ênfase em
otimização de sistemas de transmissão veicular. Atualmente realiza Pós-Doutorado

125

no Laboratório Ferroviário da Unicamp, com ênfase em otimização para redução de
potência em composições ferroviárias para transporte de minérios.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA E TRABALHISTA NO BRASIL: AVANÇO OU
RETROCESSO?

Será uma atividade de cunho informativo, com o intuito de tratar de temas delicados
e muito importantes para a vida da população brasileira.
Palestrante: Me. Lucas Salvador Andrietta, Marina Cunha Sampaio, Me. Marival
Baldoino de Santana.
Marina Cunha Sampaio é auditora-Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho.
Tem especialização em Direito e Processo do Trabalho pela Anhanguera UNIDERP. É formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da
PUC-Campinas. É graduanda em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). É
co-fundadora do Instituto Trabalho Digno, no qual atua como diretora de Educação.
Integra o Programa de Combate ao Trabalho Escravo da Superintendência Regional
do Trabalho do Ministério do Trabalho em São Paulo e o Grupo de Trabalho da
Reforma Trabalhista do Instituto de Economia da UNICAMP.
Lucas Salvador Andrietta é bacharel em Ciências Econômicas (2011) e Mestre em
Economia Social e do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas (2015).
Atualmente, é doutorando pela mesma instituição.
Marival Baldoino de Santana é mestre em Filosofia pela Universidade Federal de
Uberlândia, Especialista em História da Filosofia pela Universidade Federal de
Uberlândia, Especialista em Ciências da Religião pela Faculdade Católica de
Uberlândia. Licenciado em FILOSOFIA pela Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (1998). Atualmente é professor EBTT do Instituto Federal de São
Paulo - Campus Hortolândia. Tem experiência na área de Educação Religiosa no
Ensino Fundamental, Sociologia e Filosofia no Ensino Médio, com ênfase em
Filosofia Política, atuando principalmente no tema: O Sujeito e a questão do Poder.

127

CONCURSO DE ARTE NO IFSP – CAMPUS HORTOLÂNDIA
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ORGANIZAÇÃO DE DAVINA MARQUES
Em 2017, continuando o trabalho com imagens e com outras linguagens na nossa
comunidade, realizamos o III Concurso de Minicontos do IFSP-HTO, o IV Concurso
de Poemas do IFSP-HTO e a V Mostra de Imagens Digitais do IFSP-HTO.
Um dos pressupostos que sustentam esses movimentos dentro de nossa instituição
é a ideia de que a experimentação com outras formas de expressão nos ajuda a ver
o mundo em que vivemos com outros olhares. Trata-se de uma leitura do mundo,
que traz à tona outras percepções e questionamentos. O objetivo maior da
promoção desses concursos é levar a nossa comunidade a se pensar na relação
com o mundo, escapando da tendência técnica que atravessa a maior parte dos
nossos programas de formação acadêmica.
Apesar de ter sido feito o convite para que houvesse atenção ao tema da SNCT “A
Matemática está em tudo”, as candidatas e os candidatos poderiam escolher
também o tema livre. Além do tema da SNCT, as imagens, especificamente,
poderiam ser inscritas nas seguintes categorias: Paisagens e Tecnologias
(Reais/Inventadas), O Espaço em que Vivemos, e Invenções Poéticas.
As produções são avaliadas por uma comissão de especialistas de dentro e de fora
do nosso instituto, que preferimos manter em sigilo.
Relacionamos a seguir as produções premiadas em 2017:
III CONCURSO DE MINICONTOS DO IFSP - HTO
1º lugar: Ana Paula Fagundes
Menção Honrosa: Elisângela Dubiel
IV CONCURSO DE POEMAS DO IFSP - HTO
1º lugar: Ana Paula Fagundes
V MOSTRA DE IMAGENS DIGITAIS DO IFSP - HTO
O Espaço em que vivemos
1º lugar: Fernanda da Silva Grigório
2º lugar: Divana Aparecida Josaphat do Espirito Santo
Paisagens e Tecnologias (Reais/Inventadas)
1º lugar: Elisângela Dubiel
2º lugar: Lilian Suzane Uliana de Bem
Invenções poéticas
1º lugar: Feliphe Schiarolli
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III CONCURSO DE MINICONTOS DO IFSP – HTO

1º lugar
Ana Paula Fagundes
A Porta Livraria Universal fica onde vários mundos se conectam. A porta estava
entreaberta e nenhum som provinha de seu interior. Estantes abarrotadas de livros
dominavam o local. Olhei algumas estantes e foi então que um livro chamou minha
atenção. Sua capa dura era negra e reluzente com dois olhos dourados semelhantes
aos de um dragão. Sentei em um pufe e o abri lendo com voraz curiosidade: “Leia
sozinho, apesar de nunca realmente estar. Já se perguntou por que nós raramente
aparecemos? Talvez precisemos apenas de um convite, uma porta para seu
mundo”. Estava confusa. Levantei-me de súbito com um estrondo assustador: a
porta da loja havia se fechado. À minha frente um grande livro aberto caíra. Peguei-o
por impulso e, com horror, li sua sentença: "Quando descoberta for, por fim, irei me
libertar. E uma maldição sobre você recairá. A porta agora foi aberta. Sua alma
aprisionada. Outra será libertada!"
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III CONCURSO DE MINICONTOS DO IFSP – HTO

Menção Honrosa
Elisângela Dubiel
A matemática que é gostar de você. Números complexos perdem sua complexidade
quando tento procurar uma lógica equivalente ao meu amor por você. A área e o
volume do meu coração parecem aumentar quando o vejo, assemelham-se a um
vetor que vai de zero ao seu coração. Procuro estatística para explicar a reação que
ninguém, além de você, causa em mim. E não há razão nem equação ou uma lógica
bivalente equivalente ao prazer que eu sinto ao ver seu sorriso, a geometria perfeita
dos seus olhos de encontro ao meu. Minha vontade é de ser radical, elevar o meu
potencial e transformar os nossos isolados em um romance ao quadrado.
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IV CONCURSO DE POEMAS DO IFSP - HTO
1º lugar
Ana Paula Fagundes
Admirável chip novo
Vejo pelas ruas
Números transitando
Alguns mais altos
Outros se esgotando
Não passam de votos
Views e presença
Não passam de índices
De mortes, de doenças
Você não passa de um CPF
Um RG, um símbolo astral
É uma mera porcentagem
Em um imenso numeral
Você não passa de uma diferença
Do produtor e do consumidor
Do rico e do pobre
Do patrão e do trabalhador
Você não passa de um recurso
De talvez um sacrifício
De uma decisão a ser tomada
De um lugar a ser destruído
Você não passa de uma localização
De um extrato bancário
De um produtor de lixo
De um número funerário
Você não passa de uma taxa de natalidade
De um PIB mal calculado
De uma família entre milhões
De um salário descontado
Se o seu caiu,
Outro aumentou
Não importa o que aconteça
Pois quem cobrou
o 1 centavo que faltou?
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V MOSTRA DE IMAGENS DIGITAIS DO IFSP - HTO
O Espaço em que vivemos
1º lugar
Fernanda da Silva Grigório

133

V MOSTRA DE IMAGENS DIGITAIS DO IFSP - HTO

O Espaço em que vivemos
2º lugar
Divana Aparecida Josaphat do Espirito Santo

134

V MOSTRA DE IMAGENS DIGITAIS DO IFSP - HTO
Paisagens e Tecnologias (Reais/Inventadas)
1º lugar
Elisângela Dubiel
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V MOSTRA DE IMAGENS DIGITAIS DO IFSP - HTO
Paisagens e Tecnologias (Reais/Inventadas)
2º lugar
Lilian Suzane Uliana de Bem
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MOSTRA DE IMAGENS DIGITAIS DO IFSP - HTO

Invenções Poéticas
1º lugar
Feliphe Schiarolli
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CONCURSO DE VÍDEOS DOS ALUNOS DO EM

Durante o 2º Bimestre letivo os alunos do Ensino Médio Integrado do Câmpus
Hortolândia produziram vídeos para a disciplina de Matemática, com um tema a sua
escolha. Os vídeos foram exibidos durante uma sessão no evento e avaliados pelas
professoras Vanessa Oescher e Hannah Lacerda, da Universidade Estadual de São
Paulo, Câmpus Rio Claro.

VENCEDORES:
Categoria Criatividade

Empate:
Vídeo: Matemática em uso
Turma: 1º ano de Informática
Professor: Thiago Tambasco Luiz
Alunos: Bárbara Coltro, Elisa Pivatto, Mariana Souza, Natan Henrique

Vídeo: Investigação
Turma: 1º ano de Automação
Professora: Ana Paula Barros
Alunos: Fernanda Bispo, Giovana Pangioni, Ingrid Raquel, Lucas Elias
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Categoria Produção Técnica

Empate:
Vídeos: A Matemática está em tudo
Turma: 2º ano de Informática
Professora: Ana Paula Barros
Alunos: Beatriz I, Irys, Mariana, Paulo, Raphaela

Vídeo: O problema dos anjos de Efraim
Turma: 1º ano de Mecânica
Professora: Marília Franceschinelli de Souza
Alunos: Eleonora Cardoso, Jayni Santos
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Categoria Ideia

Matemática:

Vídeo: A Matemática na área da saúde
Turma: 1º ano de Automação
Professora: Ana Paula Barros
Alunos: Raphael Siqueira, Eduardo Nucci, Pedro Martins, Kamila
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Avenida Thereza Ana Cecon Breda, s/n
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