


ATIVIDADES 
TÉCNICO-
CIENTÍFICAS



27/05/2015ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS

INOVAÇÃO NA EPT POR MEIO DE OLIMPÍADAS CIENTÍFICAS (DEBATE)
Resumo: Difundir a cultura da inovação entre os estudantes do ensino médio, mostrando 
a olimpíada como uma forma diferenciada de aplicar conhecimentos técnico-científicos e 
relatar experiências de sucesso que firmaram esse tipo de evento como uma oportunidade 
de integração, troca de experiências e incentivo aos estudantes.
Instituição: IF Sul de Minas

ATITUDES SUSTENTÁVEIS IMPLANTADAS NO SETOR DA BOVINOCULTURA DE LEITE 
(RELATO)
Resumo: Atualmente vivenciamos uma crise hídrica que nos remete a maiores conscien-
tizações sobre nosso papel perante as atividades que afetam o meio ambiente, com este 
pensamento de aliar a busca da produção tecnológica com meios sustentáveis nos levou a 
estudos práticos e impactantes a serem aplicados na pecuária leiteira, enfatizando o uso da 
água da chuva na produção de leite e o impacto na redução do consumo, e a aplicação de 
tratamento de resíduos líquidos na bovinocultura de leite.
Instituição: IF Sul de Minas

A EXPERIÊNCIA DE UM LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 
E OBJETOS DE APRENDIZAGEM E A BUSCA POR NOVAS PROPOSTAS DE ENSINO 
(RELATO)
Resumo: Apesar o laboratório de produção de materiais didáticos e objetivos de aprendi-
zagem (LOA), através dos seus componentes, que irão expor seus relatos de experiência 
sobre a importância dentro da perspectiva de uma escola aplicação para sua formação 
profissional, permitindo que os alunos desenvolvam o que aprenderam em sala de aula.
Instituição: IFPI

ORIENTE-SE: ATIVIDADE COM MAPA E BÚSSOLA COMO RECURSO PEDAGÓGICO 
(OFICINA)
Resumo: Possibilitar a realização de uma atividade interativa a partir da orientação e socia-
lizar a experiência de uma atividade didática do desporto. Orientação desenvolvida como 
projeto de extensão (Projeto de Extensão Azimute Norte) no CEFET-MG.
Instituição: CEFET-MG

CADEIA PRODUTIVA DE LEITE EM BASES AGROECOLÓGICAS (MESA REDONDA)
Resumo: Mesa redonda com profissionais de engenharia de alimentos, veterinária, técni-
co em agroindústria, tecnólogo em agroecologia e técnicos agropecuários para discutir o 
tema, abordando diferentes aspectos de produção de leite e derivados, considerando as 
especificidades da região centro-oeste.
Instituição: IFB
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EU SOU UMA OBRA DE ARTE: ETNIAS DO MUNDO (RELATO)
Resumo: Vimos que muitos de nossos alunos se sentiam com autoestima baixa devido a 
uma não aceitação de suas características. Sabendo-se que muitas raças são marginaliza-
das no Brasil, surgiu assim uma preocupação de mostrar a valorização de cada etnia. A par-
tir do resultado de um questionário aplicado com os educandos foram realizados estudos 
de cada povo e a busca por alunos que se adequassem em cada tipo. Desta forma, mais de 
vinte educandos foram caracterizados e fotografados de acordo com a etnia.
Instituição: SEDUC/PE

UTILIZAÇÃO DO TABLET CEDIDO PELO GOVERNO, NO COMANDO DO 
MICROCONTROLADOR NO CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA (PALESTRA)
Resumo: Palestra focando a importância do uso do tablet na formação de alunos técnicos 
em eletrônica, onde será apresentado um kit didático desenvolvido no campus por profes-
sores e alunos, para o desenvolvimento prático do curso. A palestra visa ajudar o desenvol-
vimento da educação no IF com a utilização de tecnologia já disponibilizada.
Instituição: IFPB

RELÓGIO DO CORPO HUMANO (RELATO)
Resumo: O presente projeto introduz o conceito simplificado de agroecologia, altercuidado 
e autocuidado correlacionando-os com os conteúdos de algumas disciplinas. O trabalho 
prático foi iniciado com a escolha de plantas medicinais, utilizadas na cura de doenças, pela 
crença popular e medicina alternativa, que foram cultivadas em canteiros no formato de um 
relógio, onde cada duas horas correspondem a um órgão do corpo humano.
Instituição: SEDUC/PE

RECICLANDO ESTABILIZADORES (OFICINA)
Resumo: No projeto os alunos tiveram que entender o funcionamento de componentes e 
circuitos eletrônicos especialmente os transformadores e os filtros de linha. Os equipamen-
tos que apresentaram defeitos foram encaminhados para o conserto. Se a placa principal 
do estabilizador estivesse muito danificada, ficava inviável o seu conserto, e a partir daí 
passávamos para outra etapa do processo que era utilização do componente principal de 
um estabilizador: o transformador.
Instituição: SEDUC/PE

POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL NO ENSINO 
TECNOLÓGICO NO SERTÃO PERNAMBUCO (RELATO)
Resumo: Esta proposta tem o objetivo de apresentar experiências educativas desenvolvi-
das no IF Sertão PE - campus Petrolina no tocante a educação das relações étnico-racial.
Instituição: IF Sertão Pernambucano
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JUVENTUDES EM MOVIMENTO (RELATO)
Resumo: O objetivo do Juventudes em Movimento é propiciar condições para que o dis-
cente expresse sua autonomia e consciência crítica, por meio da participação ativa na vida 
acadêmica, contribuindo para sua formação cidadã. A experiência vem do IFCE, desde 
2014, desenvolvido pela equipe interdisciplinar constituída por assistente social, pedago-
go, psicólogo, enfermeira e nutricionista. Participaram cerca de 614 discentes do IFCE e 
estudantes de escolas públicas parceiras.
Instituição: IFCE

O TRABALHO PEDAGÓGICO NO COTIDIANO DO IF´S: IMPASSES, DILEMAS E 
POSSIBILIDADES DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (DEBATE)
Resumo: A atividade será desenvolvida pela exposição de slides, intercalada com discus-
sões, visando promover a reflexão sobre os significados sociais dos conceitos implícitos 
na prática da coordenação pedagógica dos IF´s e o sentido que esses significados constro-
em sobre suas ações.
Instituição: IFCE

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (RELATO)
Resumo: Desenvolver uma educação ambiental voltada para a conservação de recursos 
hídricos, referente a prática da suinocultura, de forma interdisciplinar, aplicados aos alunos 
do ensino médio integrado a pecuária, para que tanto em sua vida profissional bem como 
na pessoal possam saber lidar com a questão da conservação destes recursos. Teve como 
objetivo alcançar resultados práticos na educação ambiental, pois foram usados fatores 
teóricos e ad hoc, despertando interesse pela problemática.
Instituição: IF Goiano

PLANO DE GESTÃO EM FACULDADES DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO PAULA 
SOUZA (SP): EXEMPLOS DE GESTÕES PARTICIPATIVAS E DEMOCRÁTICAS (PALESTRA)
Resumo: As faculdades de tecnologia do Centro Paula Souza desfrutam de um processo de 
alteração voltado à consolidação das FATECS criadas e da melhoria dos cursos existentes. 
A expansão obrigou a Instituição a se repensar, homogeneizar procedimentos, aumentar a 
atuação e a abrangência, além de exigir um aprofundamento de suas ações voltadas para 
a interação com a sociedade e com o setor produtivo. As unidades organizam e comparti-
lham com seus docentes, alunos e funcionários o plano de gestão.
Instituição: Centro Paula Souza
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UMA AULA DIFERENTE? INTEGRAÇÃO DE EDUCAÇÃO ONLINE, SALA DE AULA 
INVERTIDA E AMBIENTES DE APRENDIZAGEM PARA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
(MESA REDONDA)
Resumo: Apresentação de uma proposta de utilização de tecnologias educacionais para 
potencializar o processo de aprendizagem. Utilização da educação online, sala de aula in-
vertida (flipped classroom) e ambientes de aprendizagem (learning spaces) como ferra-
mentas que auxiliam e dão o suporte necessário aos docentes e estudantes, privilegiando 
a autonomia e o foco na aprendizagem.
Instituição: Laboratório Latino-Americano da Educação Tecnológica

TECNÓLOGO: UM DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 
DO SÉCULO XXI? (DEBATE)
Resumo: Este debate objetiva discutir a inclusão dos tecnólogos de forma efetiva na ativi-
dade pública ou privada, bem como avaliar os deveres e direitos do livre exercício desses 
profissionais, conforme estabelece a constituição brasileira e os normativos legais que 
orientam sua formação.
Instituição: ABEDUTE

FORMAÇÃO ÉTICA, DIVERSIDADE E CIDADANIA NA EPCT: CENÁRIO ATUAL, DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS (PALESTRA)
Resumo: A palestra apresentará os resultados e reflexões originados da pesquisa “For-
mação ética na REPCT”. Os dados, coletados em Institutos Federais, CEFET’s e Escolas 
Técnicas de todos os Estados Brasileiros, permitirão conhecer o que tem sido feito para 
que uma formação que problematize os temas diversidade e cidadania seja efetivada. Serão 
elencados os principais desafios interpostos a essa formação na educação profissional e 
apontadas algumas possibilidades para o seu desenvolvimento.
Instituição: IFMS

II MMUSIFF – MOSTRA MUSICAL DO IF FLUMINENSE: CONSTRUINDO E DESPERTANDO 
SABERES E FAZERES MUSICAIS (PALESTRA)
Resumo: A II MMUSIFF - Mostra Musical do IF Fluminense, realizado pelo campus Centro, 
é a oportunidade de os muitos talentos musicais que existem nos campi do IF Fluminense 
praticarem e aprimorarem suas múltiplas vocações. A produção das atividades musicais dá 
visibilidade ao segmento artístico musical intramuros, de forma ampla e tecnologicamente 
propícia para uma melhor divulgação por meio de links na mídia eletrônica, divulgadas nas 
redes sociais e da produção de cd/dvds com encarte.
Instituição: IFMS
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ENSINO DE CIÊNCIAS E O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS: O CASO DA 
IDENTIFICAÇÃO DAS ILHAS DE CALOR NA CAPITAL PARAIBANA (RELATO)
Resumo: Este trabalho consiste na apresentação de uma proposta cujo desenvolvimento e 
a avaliação partiu de uma abordagem de ensino CTSA a partir da elaboração de projeto de 
iniciação científica, no qual o objetivo é despertar o senso crítico e investigativo dos alunos 
para conceitos científicos e tecnológicos decorrentes da produção científica.
Instituição: SEDUC/PB

BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA – UMA FONTE DE INOVAÇÃO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO 
DA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS (RELATO)
Resumo: A atividade autogestionada proposta está focada em relatos de experiência de 
estudantes dos cursos de Tecnologia em Alimentos e Tecnologia em Processos Químicos 
adquiridas no desenvolvimento de pesquisa aplicada no campus Manaus Centro (CMC) 
e que tiveram como objetivo principal aplicar a tecnologia existente em matérias-primas 
alimentícias regionais para a elaboração de novos produtos de acordo com as exigências e 
tendências dos consumidores mundiais de alimentos.
Instituição: IFAM

SOCIEDADES AMAZÔNICAS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, ENTRE 
FRONTEIRAS. (MESA REDONDA)
Resumo: Esta mesa redonda visa discutir os fundamentos políticos e antropológicos dos 
aportes teóricos relacionados à educação profissional e tecnológica, debatendo as concep-
ções teóricas que dimensionam a educação na contemporaneidade. Esta mesa redonda 
será formada por servidores do IFAM de dois segmentos, professores e técnico-adminis-
trativos, os quais apresentam pesquisas no campo da educação profissional e tecnológica, 
na perspectiva da educação intercultural.
Instituição: IFAM

O ENSINO DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS E RADIOPROTEÇÃO APLICADO ÀS NOVAS 
TECNOLOGIAS ASSOCIADAS A RADIOLOGIA (MESA REDONDA)
Resumo: Visa dar continuidade à construção/reconstrução do processo de aperfeiçoamen-
to dos futuros profissionais das tecnologias em radiologia, dentro das atividades técnico-
científicas e que tenham interesse em aperfeiçoar suas habilidades, bem como, obter maior 
compreensão/domínio dos eixos cognitivos necessários para a realização de tarefas no 
setor de radiodiagnóstico com cada vez mais qualidade.
Instituição: IFBA
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EMPREGABILIDADE DOS EGRESSOS DOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 
EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS: O CASO DE ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (PALESTRA)
Resumo: Apresentar um estudo sobre a inserção e manutenção no mundo do trabalho, 
dos egressos do curso tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas (TADS) nos 
Institutos Federais Mineiros, de 2006 a 2013, através de um estudo comparativo utilizando 
os dados obtidos através do survey. Os dados apresentados farão referência aos perfis 
socioeconômico, acadêmico e profissional dos egressos do tads além de uma comparação 
do perfil profissional desses ex-alunos em diferentes regiões do estado mineiro.
Instituição: IFNMG

AMBIENTE, SAÚDE E TRABALHO: IMPLICAÇÕES DO USO DE INSETICIDAS EM 
CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA NO ACRE (MESA REDONDA)
Resumo: Garantir divulgação científica de projetos de ensino, pesquisa e extensão do IFAC/
campus Rio Branco, financiados com recursos do IFAC, do CNPQ e FUNASA. Fortalecer 
organização da sociedade civil e a luta pelo reconhecimento de uma categoria que atuou no 
combate às endemias no Acre, manuseando ao longo de suas rotinas de trabalho uma série 
de inseticidas, dentre eles o DDT. Elaborar proposta dialógica para formação de agentes de 
combate às endemias na área de saúde e segurança do trabalho.
Instituição: IFAC

EDUCAÇÃO INTEGRAL, TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO E INTERVENÇÃO 
SOCIAL NA EPT (MESA REDONDA)
Resumo: Apresentação da concepção de educação integral e do trabalho como princípio 
educativo a partir de experiências concretas das redes públicas. Debate dos elementos po-
tencializadores e neutralizadores das duas concepções. Apresentação da intervenção social 
como ferramenta possível de integração curricular.
Instituição: Superintendência EP Bahia

OS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO E A POSSIBILIDADE DO CURRÍCULO 
INTEGRADO EM TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (SEMINÁRIO)
Resumo: Apresentar o diagnóstico do ensino técnico integrado ao ensino médio realizado 
pelo IFG, que teve como objetivo analisar a percepção dos discentes em relação aos proje-
tos dos cursos em tempo integral. Ao final será aberto um debate com o público presente 
sobre os temas abordados. O tempo de duração previsto é de 60 minutos. Como público 
alvo, espera-se a participação de docentes, técnico-administrativos, gestores e público em 
geral, interessados na educação profissional técnica de ensino médio.
Instituição: IFG
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TENDA DAS DIVERSIDADES NO IF BAIANO (MESA REDONDA)
Resumo: A tenda das diversidades no IF Baiano constitui-se em espaço de socialização/
reflexão das experiências étnico-racial, afetivo-sexual, de gênero, outras. Propõe-se con-
gregar exposições de vídeos, fotografias, painéis e um workshops. Profissionais de várias 
áreas irão debater as especificidades da diversidade e inclusão. São eixos: literaturas africa-
nas e africanias; consequências do passado e presente no futuro econômico dos africanos 
e afro-brasileiros; e a origem negra de tipos musicais.
Instituição: IF Baiano

ARTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: SENSIBILIZAÇÃO, DIVERSIDADE E CIDADANIA 
(RELATO)
Resumo: A proposta deste trabalho é relatar a experiência do projeto “a arte como sensi-
bilização: uma proposta para educação ambiental” desenvolvido pelo Instituto Federal do 
Sudeste de Minas Gerais - campus Barbacena em parceria com o Instituto Curupira e com 
a Escola Municipal José Moreira dos Santos. O objetivo principal do projeto foi promover 
atividades de educação ambiental, pautadas na arte como sensibilizadora de reflexões so-
bre sociedade, meio ambiente, ecologia, preservação e sustentabilidade.
Instituição: IF Sudeste de Minas Gerais

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CAMPUS ARRAIAL DO CABO DO IFRJ: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA (MESA REDONDA)
Resumo: Objetiva-se relatar a pesquisa realizada no campus Arraial do Cabo no período en-
tre 2013 e 2014, promovendo a reflexão conjunta acerca da temática da pesquisa e a troca 
de experiências nesta área e campo do conhecimento. Para atender aos objetivos propos-
tos, a atividade empregará como metodologia a exposição oral (relato) seguida de debate.
Instituição: IFRJ

TRANSPOSIÇÃO DE BARREIRAS: OS NÚCLEOS DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO NAS 
INSTITUIÇÕES TECNOLÓGICAS DE ENSINO (DEBATE)
Resumo: Objetiva-se, informar sobre o processo de implantação do NAPNE, do Neabi e do 
Programa Mulheres Mil no IFRJ; apresentar ao público as dificuldades e as ações positivas 
durante o processo de implantação dos núcleos; discutir sobre a política de inclusão e de 
diversidade por meio das possíveis ações que cada Instituição pode realizar; refletir as 
possibilidades da REPTC a respeito da quebra de barreiras atitudinais e arquitetônicas para 
que a inclusão dos diversos grupos sociais se efetive.
Instituição: IFRJ
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O EMPREENDEDORISMO VOLTADO PARA AS METODOLOGIAS DE ENSINO NO CURSO 
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO. (MESA REDONDA)
Resumo: Este trabalho objetiva promover uma discussão sobre o empreendedorismo vol-
tado para as metodologias de ensino no curso técnico de administração. Deste modo, 
serão feitas as reflexões: Como o professor pode ser empreendedor no ensino técnico da 
administração? Que ideias inovadoras podem ser levadas para a sala de aula? Quais as 
novas metodologias que podem ser criadas e as habilidades que o professor precisa ter 
para contribuir com a melhoria do ensino?
Instituição: CODAI/UFRPE

A INTERNACIONALIZAÇÃO E O CENTRO DE IDIOMAS NO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO (CENID-IFTM): 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS (RELATO)
Resumo: Apresentaremos a metodologia baseando-nos nos relatórios de gestão apresen-
tados pelas coordenações do CENID-IFTM e de relações internacionais e, também, o regu-
lamento e projetos de curso do Centro de Idiomas do IFTM.
Instituição: Instituto Federal do Triângulo Mineiro

A EXPERIÊNCIA DOS NÚCLEOS DE ESTUDOS DE GÊNERO E ENFRENTAMENTO A 
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER: EXPERIÊNCIAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO – BRASIL 
(MESA REDONDA)
Resumo: Tem por finalidade apresentar experiências desenvolvidas dentro dos núcleos de 
estudos de gênero e enfrentamento à violência contra mulher de Pernambuco - Brasil, que 
são promovidos pelas Secretarias da Mulher e Secretaria de Educação de Pernambuco e 
instituições de ensino superior do estado. Serão apresentadas e debatidas atividades de-
senvolvidas nas diversas áreas de atuação dos núcleos: ensino, pesquisa, extensão, apre-
sentação artístico-cultural, entre outras atividades afins.
Instituição: Secretaria da Mulher de PE

DEBATENDO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL SOB UM OLHAR MULTIPROFISSIONAL (MESA 
REDONDA)
Resumo: Compreender que a efetivação do atendimento das necessidades de assistência 
ao estudantil só poderá ser concretizada através de um trabalho integrado e permanente 
entre todos que vivenciam o espaço escolar.
Instituição: IFPE
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE FEDERAL DE EPCT: CAMINHOS E DESCAMINHOS 
(PAINEL TEMÁTICO)
Resumo: A rede federal de EPCT passa por um momento de construção de sua identidade. 
Assim, a educação inclusiva plena deve ser inserida no contexto das discussões pois o 
público atendido nessas instituições além de diversificado, apresenta características que 
vão desde o ingresso diferenciado até o currículo flexibilizado.
Instituição: ANEI

UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO INTEGRADO – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO 
E TERRITÓRIO NO CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA DO INSTITUTO FEDERAL 
FLUMINENSE (RELATO)
Resumo: O relato tem como objetivo apresentar o funcionamento da proposta de politec-
nia no campus em implementação da cidade de Santo Antônio de Pádua - RJ do Instituto 
Federal Fluminense. Não pretendemos, simplesmente, apresentar o que deve ser feito, mas 
como estamos, efetivamente, colocando-a em prática. A apresentação será realizada pelos 
servidores e estudantes da Instituição e cada um terá cerca de 10 minutos para relatar as 
especificidades de seu setor de atuação de forma integrada com os demais.
Instituição: IF fluminense

BOAS PRÁTICAS DO SAULT COLLEGE EM CRIAR UM CENTRO DE EXCELÊNCIA EM 
EDUCAÇÃO INDÍGENA (RELATO)
Resumo: Apresentação de práticas de um college canadense sobre educação indígena. A apre-
sentação destacará o processo de relacionamento entre as comunidades aborígenes e o governo.
Instituição: Sault College

INTERCÂMBIO EDUCACIONAL INTERNACIONAL ENTRE BRASIL E PORTUGAL – 
EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ALIMENTOS (RELATO)
Resumo: Este trabalho iniciou-se da realização de uma pesquisa cientifica onde elaborou-
se um novo produto para o mercado consumidor. Realizou-se teste de aceitabilidade no 
mercado local e verificou-se grande aceitação aos paladares regionais. O trabalho repre-
senta um grande avanço na realização de um produto inovador, utilizando frutas regionais 
da Amazônia como cupuaçu e açaí. A experiência constituiu-se numa grande oportunidade 
de aprimoramento técnico-científico.
Instituição: IFAP
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QUANDO A QUÍMICA E A ARTE ANDAM DE MÃOS DADAS (RELATO)
Resumo: A atividade compreenderá a descrição e apresentação dos resultados obtidos em 
um projeto de ensino alternativo de conteúdos da disciplina de química inorgânica nos cur-
sos profissionalizantes de Química no campus Capivari. Utilizando o ensino de artes como 
motivador, será descrito como o ensino de química foi promovido, como foram trabalhadas 
questões visando à formação cidadã e o produto produzido pelos alunos (exposição de arte).
Instituição: IFSP

ENSINO MÉDIO INTEGRADO EM DEBATE: FORMAÇÃO CIDADÃ NOS INSTITUTOS 
FEDERAIS (PALESTRA)
Resumo: A presente proposta tem por objetivo apresentar um resgate histórico da educa-
ção profissional no Brasil como recurso que auxilia na compreensão da constituição e im-
portância do ensino médio integrado na atualidade. Buscar-se-á promover um debate entre 
os presentes para compreender a realidade de implantação desses cursos nos Institutos 
Federais, nas diferentes regiões do país.
Instituição: IFSP

ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO MUNICÍPIO 
DE AMAJARI: CONHECENDO UMA REALIDADE (RELATO)
Resumo: Este relato propõe apresentar os resultados de uma pesquisa de campo, de na-
tureza quantitativa-descritiva a respeito das práticas físicas e esportivas desenvolvidas nas 
comunidades indígenas do município de Amajari - Roraima. A exposição contemplará a 
metodologia adotada para coleta e análise dos dados, indicação do referencial teórico, além 
das reflexões levantadas a partir dos resultados obtidos com o estudo.
Instituição: IFRR

GRANULADOS DE UREIA REVESTIDOS COM NANOPARTÍCULAS DE CA E MG COMO VIA 
DE LIBERAÇÃO CONTROLADA DE MACRO E MICRO NUTRIENTES (PALESTRA)
Resumo: Na palestra será detalhado o processo de desenvolvimento de um fertilizante 
caracterizado pela liberação controlada de nutrientes, a base de ureia granulada revestida 
de nanopartículas de caco3 e mgo. Para isso, a ureia granulada é revestida de uma solução 
de um bioadesivo contendo nanopartículas de caco3 e mgo. Em seguida, a composição de 
ureia granulada + nanopartículas de caco3 e mgo será revestida por um polímero termofixo.
Instituição: IFES
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BRINCANDO COM O VENTO (RELATO)
Resumo: A atividade será realizada com docentes com enfoque interdisciplinar. Será com-
partilhada a experiência desenvolvida com alunos do 6° ano do CMR. Nesta, discentes 
realizam pesquisas sobre o vento, produzem e empinam as pipas nas áreas verdes do CMR, 
além de participar de mostras científicas para socialização dos seus conhecimentos. Essa 
atividade lúdica estimula o interesse pela pesquisa científica, além de despertar habilidades, 
como: mecânica, raciocínio verbal, relações espaciais e plásticas.
Instituição: Colégio Militar do Recife

ESTRATÉGIAS CURRICULARES PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DE TRABALHADORES 
TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (MESA REDONDA)
Resumo: Esta mesa objetiva expor algumas formas de organização curricular de cursos de 
educação profissional que manifestem o esforço em levar à frente um projeto de educa-
ção politécnica em meio às circunstâncias sócio, políticas e culturais mais adversas à sua 
implementação transformadora, como vimos assistindo com a regressão das conquistas 
históricas da classe trabalhadora nos últimos anos.
Instituição: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – FIOCRUZ

A AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA E A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA (MESA REDONDA)
Resumo: A intenção é de apresentar numa mesa redonda as experiências de avaliação parti-
cipativa realizadas na FATEC ITU (que será apresentada pela Dra. Juliana Verona, diretora da 
unidade e prof. José Henrique, coordenador de curso), bem como partilhar os resultados de 
uma pesquisa institucional – resultado da dissertação de mestrado do prof. Rosirlei Clarete 
Batista Pavão que avaliou o sistema de avaliação institucional do Centro Paula Souza.
Instituição: ASPED

SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE EVENTOS EXTREMOS (OFICINA)
Resumo: Esta oficina tem por objetivo apresentar novas tecnologias para previsão e mo-
nitoramento de eventos meteorológicos extremos. O trabalho foi dividido em 3 etapas: (i) 
apresentação de ferramentas e produtos meteorológicos disponíveis para a geração e dis-
seminação da informação e avaliação dos resultados; (ii) capacitação em relação a temas 
associados a eventos adversos de tempo e clima e (iii) apresentação de resultados de uma 
campanha de interceptação de uma tempestade severa em Santa Catarina.
Instituição: IFSC
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ENTRE MÍDIAS SOCIAIS E CONTEÚDOS ACADÊMICOS: FERRAMENTAS E DIÁLOGOS 
(PALESTRA)
Resumo: As mídias sociais devem ser vistas como uma ferramenta para o universo acadê-
mico e para a organização pedagógica, já que elas são espaços de interação entre usuários 
que dialogam e compartilham informação. Autor: Octávio Augusto Serpa Alves. Orientador: 
Robson Teles Gomes.
Instituição: Inovando Assessoria

SUSTENTABILIDADE COMO FATOR DE INOVAÇÃO PARA EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO EM PERNAMBUCO (PALESTRA)
Resumo: Adoção de práticas de sustentabilidade e compensação ambiental como fatores 
de desenvolvimento em empresas de prestação de serviço em Pernambuco. Estudo de 
casos da “Inovando Consultoria e Treinamento”, conforme matéria na revista negócios PE, 
como diferencial de mercado em um cenário competitivo, objetivando minimização dos 
impactos da mesma no planeta.
Instituição: Inovando Consultoria

PRÁTICAS DE CONSTRUÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO 
DE INOVAÇÃO NA RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM: O CASO DO CURSO DE 
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE SENAC PERNAMBUCO (RELATO)
Resumo: O relato de experiência aborda práticas reais sobre construções estratégicas que 
foram desenvolvidas com a participação de docentes, discentes e organizações do merca-
do local, tendo como desafio a busca de ações inovadoras voltadas a mercados específicos 
e bastante competitivos. Deste modo, esperamos que o relato inspire o pensar de novas 
propostas de ensino-aprendizagem que transcendam o ambiente de sala de aula e busque 
a inovação como estratégia do aprender.
Instituição: Faculdade Senac/PE

MESTRADO PROFISSIONAL EM EPT: CASOS E APLICAÇÕES (RELATO)
Resumo: A atividade pretende socializar a experiência em curso no âmbito da UNB que conduz 
um mestrado profissional em educação profissional com técnicos, professores e gestores da 
rede federal. Pretende-se compartilhar as experiências em curso e seus resultados práticos.
Instituição: Universidade de Brasília



27/05/2015ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS

A EPT NO BRASIL - MODELO DUAL DESCONECTADO? (PAINEL TEMÁTICO)
Resumo: Os sistemas de formação profissional no mundo todo se dividem entre se com-
parar ao modelo alemão ou diferenciado do modelo alemão. O objetivo dessa atividade é 
debater sobre o formato de oferta de EPT no Brasil, que não guarda relação com nenhum 
modelo exitoso no mundo, embora tenha os mesmos ingredientes que os sistemas de 
formação profissional no mundo.
Instituição: Universidade de Brasília

APRESENTAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EPCT PARA AS INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS 
PARTICIPANTES DO FÓRUM SEGUIDA POR UMA SESSÃO DE “NETWORKING” NO 
FORMATO DE RODADAS DE APRESENTAÇÃO MÚTUA E TRATATIVAS (MESA REDONDA)
Resumo: Apresentação da rede federal de EPCT e de sua proposta de internacionalização, 
visando à cooperação internacional com as instituições estrangeiras participantes do evento.
Instituição: FORINTER

SAULT COLLEGE E SUAS PARCERIAS INDUSTRIAIS E O RESULTADO DA PESQUISA 
APLICADA (MESA REDONDA)
Resumo: Apresentação da prática inovadora do Sault College em formar parcerias com in-
dústrias, fornecendo exemplos específicos para demonstrar os benefícios dessas parcerias.
Instituição: Saut College

AVALIAÇÃO NO IFPR: UM BICHO DE SETE CABEÇAS? (MESA REDONDA)
Resumo: Os estudos sobre o tema avaliação do ensino aprendizagem nos últimos 30 anos 
avançou pouco no cotidiano escolar do ensino médio, em especial, na educação profissio-
nal e tecnológica. A mesa discutirá a construção de uma proposta de avaliação formativa no 
IFPR, a partir das suas normativas iniciais, da constituição de uma comissão de avaliação 
multicampi e de dados estatísticos de aprovação e permanência. Desta forma, buscamos a 
reflexão das práticas avaliativas do cotidiano escolar do IFPR.
Instituição: IFPR

PRONATEC MULHERES MIL E A ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE: AS POSSIBILIDADES 
DE ITINERÁRIO FORMATIVO (MESA REDONDA)
Resumo: Mulheres com níveis educacionais mais altos geralmente apresentam maior ca-
pacidade de melhorar a própria qualidade de vida e a de suas famílias. Nessa perspectiva, 
a presente atividade pretende debater sobre a relevância da integração intersetorial, em 
especial no tocante ao itinerário formativo, no processo de qualificação profissional de 
mulheres em vulnerabilidade social enquanto uma proposta de inclusão e inovação na edu-
cação profissional e tecnológica.
Instituição: SECADI/MEC
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“LEITURA NA INTERNET: A FORMAÇÃO DO LEITOR E OS DESAFIOS DO ENSINO NA ERA 
DIGITAL” (MESA REDONDA)
Resumo: A atividade proposta visa reunir docentes, alunos e pesquisadores em geral interes-
sados na discussão das práticas de leitura e abordagens de ensino em contato com tecnologias 
digitais, além da análise dos perfis de leitor que usufruem do espaço virtual para aquisição de 
conhecimento através da leitura. Para tal, está sendo proposta mesa redonda com objetivo de ex-
por experiências de ensino aprendizagem e/ou relatos de pesquisa sobre o assunto. Destacamos 
como objeto central da atividade a discussão dos processos de formação do leitor que navega 
no ciberespaço e demonstra perfis diferenciados. Como resultado, espera-se que a exposição do 
tema traga novos questionamentos sobre as práticas de leitura, bem como permita a troca de 
experiências entre os agentes envolvidos na discussão.
Instituição: IFRO
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REDE E-TEC BRASIL: DA VALIDAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (EXPERIMENTAÇÃO 
EM DI) AO CURRÍCULO REFERÊNCIA (ATUALIZAÇÕES E PERSPECTIVAS) E A 
METODOLOGIA INOVADORA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E DOCÊNCIA 
EM EAD (MESA REDONDA)
Resumo: Destacar questões chave entre políticas e processos de gestão da Rede E-TEC Brasil 
identificadas a partir de resultados de pesquisas acadêmicas realizadas durante a implantação 
da Rede. Espera-se como desdobramento mobilizar a comunidade na proposição de políticas 
e ações alternativas para contribuir com o aperfeiçoamento das práticas na Rede E-TEC Brasil.
Instituição: FNEAD

O CONTEÚDO LÍNGUA PORTUGUESA SOB A PERSPECTIVA DE PROJETOS: 
TRANSGREDINDO PARA UMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA QUE 
DIVERSIFIQUE, HUMANIZE E INOVE (MESA REDONDA)
Resumo: As aulas de língua portuguesa são organizadas sob a forma de projetos de pes-
quisa em que os alunos realizam investigações sobre diversos temas. As modalidades lite-
ratura, gramática, interpretação e produção textual são trabalhadas de maneira integrada. 
Busca-se associar ao ensino da língua portuguesa conteúdos de artes e língua estrangeira. 
Dessa forma, trabalha-se com a interdisciplinaridade, tão enfatizada nos documentos nor-
teadores do ensino em nosso país.
Instituição: IF Sul de Minas

INTRODUÇÃO AO PROJETO DE AERONAVES (RELATO)
Resumo: A presente atividade tem por objetivo difundir os conhecimentos básicos ne-
cessários ao projeto de aeronaves de forma a incentivar a busca de conhecimentos mais 
aprofundados e contribuir com o desenvolvimento do setor aeronáutico nacional.
Instituição: IFPI

PROJETO DA PRIMEIRA UNIDADE DE RECICLAGEM VEICULAR NO BRASIL - 
CEFET-MG/JICA (OFICINA)
Resumo: Contribuir para a discussão da temática da sustentabilidade ambiental a partir de 
um projeto que envolve universidade, governo e setor privado com possibilidade de abrir 
caminho para uma nova área industrial no Brasil, a indústria de reciclagem de veículos.
Instituição: CEFET-MG
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NÚCLEO DE EXTENSÃO EM DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL/IFPB: UMA 
NOVA CONCEPÇÃO DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA EM COMUNIDADES REMOTAS 
(RELATO)
Resumo: Relatar e apresentar a experiência do núcleo de extensão em desenvolvimento 
local sustentável (NEDES) nos anos de 2013-2015. A atividade proposta objetiva o compar-
tilhamento da experiência de extensão tecnológica em comunidades remotas. As atividades 
relatadas apresentaram resultados significativos, dentre eles, a formação básica de agricul-
tores e o fomento à reconstrução da rede de gestão comunitária.
Instituição: IFPB

OFICINA DE GAMES E APLICATIVOS (OFICINA)
Resumo: O uso de jogos e aplicativos vai além do entretenimento, podendo ser usado como 
processo didático. A simulação em ambientes virtuais torna possível a exploração e o controle 
de elementos, permitindo aos jogadores encontrar o significado dos elementos conceituais. Na 
oficina, portanto, serão apresentadas diversas técnicas de desenvolvimento e simulações.
Instituição: IFCE

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E QUALIDADE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL: O 
ESTÁGIO EM FOCO (RELATO)
Resumo: Analisando as posturas dos discentes dos cursos técnicos e superiores do cam-
pus Morrinhos, constatamos que os acadêmicos manifestam pouco interesse atribuído ao 
estágio curricular obrigatório. Diante do contexto, desenvolvemos um projeto com 60 alu-
nos, propondo a reflexão do estágio curricular obrigatório, momento este de oportunidade 
para o estagiário mesclar a teoria e prática para uma qualificação profissional.
Instituição: IF Goiano

REVISTA COMPARTILHANDO SABERES (RELATO)
Resumo: Divulgar a revista compartilhando saberes, um periódico gratuito da secretaria de es-
tado da educação que tem como escopo a divulgação da produção intelectual de professores e 
pesquisadores das áreas educacionais vinculadas à rede estadual de ensino. O objetivo principal 
da revista, que já tem seu primeiro número publicado (Dossiê: educação e tecnologia), é incenti-
var a interlocução entre profissionais que atuam nos diversos segmentos da educação.
Instituição: SEDUC/PB
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A IMPORTÂNCIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO CONTEXTO DOS 
INSTITUTOS FEDERAIS: DESENVOLVIMENTO LOCAL, SUSTENTABILIDADE E 
EMANCIPAÇÃO SOCIAL (MESA REDONDA)
Resumo: Mesa-redonda no sentido de refletir sobre: 1) os condicionantes externos e in-
ternos das trajetórias de pesquisa adotadas atualmente na rede federal; 2) no acordo e 
desacordo dessas trajetórias com a missão estabelecida para as instituições que com-
põem a rede federal; 3) no papel dessas trajetórias na constituição da nova identidade dos 
institutos federais e, finalmente, 4) na possibilidade de novas trajetórias de pesquisa que 
contribuam para a transformação social.
Instituição: IFSC

TECNOLOGIA ASSISTIVA APLICADA À EDUCAÇÃO: DICIONÁRIO ANIMADO DE LIBRAS (RELATO)
Resumo: A atividade proposta é uma palestra onde serão apresentados os principais con-
ceitos referentes à tecnologia assistiva. Será discutido de que forma essas TAS podem ser 
utilizadas em Instituição de ensino de modo a melhorar o desempenho de estudantes com 
deficiência. Um projeto desenvolvido pelos palestrantes será apresentado: um aplicativo de 
dicionário animado de libras, para celular e computador.
Instituição: IFNMG

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO DA EPT PÚBLICA (MESA REDONDA)
Resumo: Apresentar experiências de participação e controle social por meio de conselhos 
e processos de relacionamento com as comunidades do entorno das escolas. Debater os 
princípios da participação e controle social. Apresentar sugestões e alternativas para poten-
cializar a participação e controle social nas redes públicas de EPT.
Instituição: Superintendência EP Bahia

COOPERAÇÕES INTERNACIONAIS PARA CAPACITAÇÃO EM EPCT (MESA REDONDA)
Resumo: Apresentação do caso de sucesso do Programa Professores para o Futuro (par-
ceria Brasil/Finlândia), com participação de professores brasileiros contemplados no pro-
cesso seletivo que já retornaram da Finlândia e aplicaram seus projetos no Brasil. Mesa 
redonda com o setor produtivo sobre as políticas de inovação.
Instituição: SETEC/MEC

A EXPERIÊNCIA DOS EIXOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS ENQUANTO PROPOSTA DE 
GESTÃO DO IFG (SEMINÁRIO)
Resumo: Contextualização e concepção do conceito de eixo científico-tecnológico (ECT) 
aplicado na rede federal. A educação profissional concebida a partir da inserção do campus 
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no contexto local: a importância do (re) conhecimento dos arranjos produtivos e culturais 
para a consolidação dos eixos científicos-tecnológicos e para o desenvolvimento regional. 
A experiência do IFG: os avanços da pesquisa, ensino e extensão nos campi estruturados 
a partir da proposta dos ECT.
Instituição: IFG

DO ACESSO À PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA 
TRAJETÓRIA ACADÊMICA DE LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA DO IF SUDESTE MG – 
CAMPUS RIO POMBA (PAINEL TEMÁTICO)
Resumo: Criação do curso e projetos desenvolvidos na Licenciatura em Matemática do IF 
Sudeste de Minas – campus Rio Pomba. A problemática da evasão em cursos de formação 
docente: um olhar sobre o curso de Licenciatura em Matemática do IF Sudeste de Minas 
– campus Rio Pomba. Análise das contribuições dos programas de assistência estudantil 
para a formação acadêmica de licenciandos em matemática do campus Rio Pomba.
Instituição: IF Sudeste de Minas Gerais

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE: EM BUSCA DE MELHORES PRÁTICAS
(PAINEL TEMÁTICO)
Resumo: Apresentação de pôster e debate sobre o tema de manutenção de software, uma vez 
que esta é uma atividade complexa que requer um trabalho minucioso durante esse processo. 
Após o desenvolvimento de uma aplicação, a mesma está sujeita a sofrer diversas modificações 
durante o seu ciclo de vida, sendo importante identificar os princípios que possam vir a impactar 
na estrutura de código, na sua documentação e, por fim, em sua vida útil.
Instituição: IF Sudeste de Minas Gerais

SOCIOLOGIA E DIVERSIDADE: PESQUISA E REFLEXÕES COM ESTUDANTES DE ENSINO 
MÉDIO DE UM INSTITUTO FEDERAL DA REDE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA (RELATO)
Resumo: A metodologia adotada será a apresentação dos resultados das pesquisas sobre 
as questões acerca da diversidade: Por que a sociologia no ensino médio? Racismo e cotas 
na educação: como pensam os estudantes de um campus do IFRJ? Invisibilidade das reli-
giões afrodescendentes: experiências de jovens no cotidiano da escola. Práticas e questões 
acerca da condição feminina, do feminismo e do machismo. Adolescência e diversidade 
sexual: comparando opiniões de estudantes de quatro escolas públicas.
Instituição: IFRJ
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METODOLOGIA E EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-
NEAD/CODAI/UFRPE (MESA REDONDA)
Resumo: A Educação a Distância (EaD) é um recurso importante para atender a grandes 
contingentes de alunos de forma efetiva e sem riscos de reduzir a qualidade do ensino. 
Os dados do MEC mostram que cerca de 20% dos universitários estudam entre aulas na 
internet e em polos presenciais. A atividade será uma mesa redonda composta pela equipe 
de trabalho do núcleo de EAD-NEAD/CODAI objetivando apresentar metodologia e experi-
ências exitosas, que nortearão os trabalhos através do programa da Rede E-TEC.
Instituição: CODAI/UFRPE

CIDADANIA E DIVERSIDADE: OS SENTIDOS HISTÓRICOS DESSA RELAÇÃO. (PALESTRA)
Resumo: A palestra se dividirá em dois momentos específicos. No primeiro, faremos uma abor-
dagem conceitual da constituição do sentido das duas palavras propostas para a discussão: cida-
dania e diversidade. No segundo momento, a palestra focaliza a particularidade do caso brasileiro 
em seu histórico de luta, barreiras e desafios que gravitam em torno da garantia do direito da 
cidadania e da afirmação à diversidade, dada suas reconhecidas particularidades.
Instituição: Instituto Federal do Triângulo Mineiro

A SENSIBILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO: UM 
DESAFIO PARA TODOS (RELATO)
Resumo: Diante dos acidentes no município de Coelho Neto, questiona-se as consequên-
cias da falta de conhecimento dos direitos e deveres como pedestres e dos condutores de 
veículos, pois tem “ceifado vidas” ou deixado sequelas, muitas vezes irreparáveis. Visto 
que a falta de habilitação e de equipamentos obrigatórios causam perdas materiais, físicas 
e emocionais. Cabe às escolas, a sociedade civil, ao poder público, ao poder executivo, 
possibilitar às pessoas “educação para o trânsito”.
Instituição: IFMA

REUNIÃO DOS GESTORES DE “POLOS EMBRAPII INSTITUTOS FEDERAIS – PEIF”
(MESA REDONDA)
Resumo: O programa consistirá de uma explanação da SETEC/MEC de abertura relacionan-
do a importância dos polos EMBRAPII dos IF para a formação dos alunos dos Institutos 
Federais e dos profissionais das empresas. Em seguida, cada representante dos PEIF par-
ticipantes fará uma breve apresentação sobre o PEIF. Ao final, perguntas serão realizadas 
entre os participantes num formato de mesa redonda.
Instituição: IF Fluminense
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INICIAÇÃO À ROBÓTICA EDUCACIONAL (OFICINA)
Resumo: Abordar de formar pedagógica e multidisciplinar a robótica educacional como 
metodologia construcionista. Através da aplicação de um material didático com 16 lições 
com kits lego Mindstorm, visando a implementação de ambientes de ensino-aprendizagem 
interdisciplinares que possibilitem a renovação da exposição de conteúdos tornando-os 
mais atrativos. Por intermédio das lições é possível abordar vários conteúdos integrando-
se conceitos matemáticos, físicos, históricos, geográficos, dentre outros.
Instituição: IFPE

TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA CONTROLE DE AMBIENTE COM ARDUINO E KINECT 
(RELATO)
Resumo: Apresentar o desenvolvimento de um sistema para controle de ambientes, para 
portadores de dificuldade de locomoção, utilizando tecnologia arduíno e kinect. Esse siste-
ma permite a interação, através de acionamento remoto por meio de gestos, com disposi-
tivos eletroeletrônicos.
Instituição: IFAP

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E TECNOLOGIA ASSISTIVA: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DO 
NAPNE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO IFSP, CAMPUS ITAPETININGA (RELATO)
Resumo: Visa apresentar as primeiras ações realizadas pelo NAPNE nos primeiros dois 
anos do campus Itapetininga. Serão apresentados três estudos de caso. A palestra será 
fundamentada através de uma dinâmica e nos conceitos da educação inclusiva, com a par-
ticipação da pedagoga e da assistente social, que integrava o NAPNE na época.
Instituição: IFSP

INTRODUÇÃO À ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (OFICINA)
Resumo: A presente oficina tem o objetivo de difundir o conhecimento sobre o aprovei-
tamento da energia solar no Brasil, despertando o interesse da comunidade em geral a 
respeito do tema. A oficina se dividirá em duas etapas. A parte teórica abordará temas 
inerentes à participação da energia solar na matriz energética brasileira. A parte prática 
constituirá de exercícios de dimensionamento de um sistema solar fotovoltaico off-grid e 
apresentação física dos componentes do sistema solar fotovoltaico.
Instituição: IFRR

SISTEMA WEB PARA CATALOGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR (MESA REDONDA)
Resumo: Arranjos produtivos locais (APLS) de alimentos e agroindústria familiar do es-
tado do Rio Grande do Sul. As dificuldades relacionadas ao processo de comercialização 
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dos produtos da agricultura familiar. As entidades gestoras dos APLS como facilitadores 
do processo de comercialização. A web como ferramenta de auxílio na criação de centrais 
de comercialização. Apresentação das funcionalidades do sistema web para catalogação e 
comercialização de produtos da agricultura familiar.
Instituição: IF Farroupilha

COLÉGIO MILITAR DO RECIFE NA SNCT: DESPERTANDO NO ALUNO O INTERESSE PELO 
SABER CIENTÍFICO (RELATO)
Resumo: O CMR participa da SNCT como polo de divulgação de ciências em Pernambu-
co. Temas propostos pelo MCTI subsidiam pesquisas científicas. A divulgação de ciências 
ocorre em mostras científicas e nos Projetos Viver Ciência, Ciência e Cidadania, Ciência na 
Praça, Engenhos do Recife, Geladeira Cultural, Iniciação Científica e Atividades extraclasse. 
Formou-se uma cultura de pesquisa com a criação da coordenação de C&T. Destaca-se a 
aprovação do fomento para a execução dos projetos pela FACEPE e CNPQ.
Instituição: Colégio Militar do Recife

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: EM TORNO DO TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 
(MESA REDONDA)
Resumo: A presente mesa objetiva refletir sobre as experiências educativas brasileiras que 
debatam a centralidade do conceito e da experiência do trabalho como chave de leitura da 
politecnia marxiana. Para tanto, buscará propiciar uma análise crítica sobre a concepção 
do trabalho como núcleo da proposta educativa emancipadora do trabalhador no capitalis-
mo contemporâneo, bem como as propostas curriculares que tentam dar materialidade à 
diversidade destas concepções.
Instituição: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – Fiocruz

COMO IMPLANTAR UMA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUAS): UMA 
NECESSIDADE NOS INSTITUTOS FEDERAIS (PALESTRA)
Resumo: Apresentar as diretrizes e princípios de condutas que permitam garantir o cuida-
do e o manejo éticos de animais utilizados para fins científicos ou didáticos.
Instituição: IFS

AGROBIDIVERSIDADE - O FUTURO DA AGRICULTURA FAMILIAR (OFICINA)
Resumo: Oficina para mostrar a realidade atual da agricultura familiar decorrentes da perda 
de agrobiodiversidade.
Instituição: IFS
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A IMPORTÂNCIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO CONTEXTO DOS 
INSTITUTOS FEDERAIS: DESENVOLVIMENTO LOCAL, SUSTENTABILIDADE E 
EMANCIPAÇÃO SOCIAL (MESA REDONDA)
Resumo: Trata-se de mesa redonda a ser realizada com pesquisadores e educadores de 
destaque no cenário nacional, tendo como objetivo, promover o debate e aprofundar a 
reflexão sobre a importância da ciência, tecnologia e inovação no contexto da rede federal, 
sendo possível, desta forma, debater e formular alternativas e linhas de ação para a área, 
especificamente, discutir a trajetória da política de pesquisa, pós-graduação e inovação na 
perspectiva da função social da rede federal.
Instituição: IFSC

SOLUÇÃO EM KITS DIDÁTICOS DE BAIXO CUSTO PARA SISTEMAS DIGITAIS (OFICINA)
Resumo: Compartilhar informações e/ou experiências, divulgar e socializar projetos e iniciativas.
Instituição: IFSC

MARKETING E VENDAS NA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (PALESTRA)
Resumo: No cenário da representação comercial, identificar os pontos determinantes do 
marketing em vendas, administração, tendo como ferramenta o network acertivo. Por meio 
do network acertivo desenvolver aumentos nas vendas em um cenário globalizado, em 
constante transformações e altamente competitivo. A mudança do comportamento das 
pessoas em relação aos atos de comprar e de vender.
Instituição: Inovando Assessoria

TICS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO) E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS: DIÁLOGOS E CONFRONTOS (PALESTRA)
Resumo: As mídias sociais apresentam uma amplitude e uma força como ferramentas no mun-
do contemporâneo, além de permitirem uma interação na relação entre professor e aluno. Hoje, 
o mundo acadêmico movido pelas tecnologias muda a todo o tempo, surgindo novas tendências, 
como a EaD. Autor: Octávio Augusto Serpa Alves. Orientador: Robson Teles Gomes.
Instituição: Inovando Assessoria

MODA INCLUSIVA PARA FESTA: REPENSANDO AS ATITUDES DE INCLUSÃO ATRAVÉS 
DA MODA (MESA REDONDA)
Resumo: A mesa redonda leva a uma reflexão sobre a inclusão através da moda, aborda a 
diversidade e inovação em projetos do vestuário, oportunizando o compartilhamento dos 
conhecimentos adquiridos e desenvolvidos por alunos numa temática tão significativa para 
o profissional da contemporaneidade. O tema moda inclusiva constitui proposta do projeto 
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integrador do 1º módulo do curso superior de tecnologia em design de moda propiciando 
ao aluno o desenvolvimento do senso ético e da responsabilidade social.
Instituição: Faculdade SENAC/PE

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORINTER (SEMINÁRIO)
Resumo: Reunião dos assessores internacionais da Rede Federal de EPCT para socializar 
e debater projetos, programas, planejamento de 2015 para as ações internacionais, bem 
como divulgar as ações internacionais da rede junto a parceiros nacionais e internacionais.
Instituição: FORINTER

O DEBATE DO CONCEITO DE DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA: INTERFACE E DISCURSOS (MESA REDONDA)
Resumo: Apresentar questões sobre a diversidade na EPT, considerando a legislação, 
conceitos desenvolvidos no âmbito científico e dados empíricos, advindos das práticas 
pedagógicas da relação ensino-aprendizagem. A proposição encontra-se dividida em três 
momentos: abordagem sobre os marcos legais e conceituais na tratativa do tema; caracte-
rização das práticas que contextualizam o tema na relação ensino-aprendizagem; e espaço 
ampliado de interlocução das apropriações e experiências dos participantes.
Instituição: IFPR

DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA 
POPULAÇÃO DO CAMPO, QUILOMBOLA E DOS POVOS INDÍGENAS (MESA REDONDA)
Resumo: A formação integral ao jovem do campo, quilombola e indígena por meio de elevação 
da escolaridade, aliada a qualificação social e profissional, potencializa a ação dos jovens para 
o desenvolvimento sustentável e solidário de seus núcleos familiares e de suas comunidades.
Instituição: SECADI/MEC

OCUPE LINUX: VOCÊ LIVRE (OFICINA)
Resumo: A partir de práticas expositiva - dialogada e exercícios práticos explorar os sabe-
res experienciais dos participantes, fazendo a usabilidade dos softwares gimp e inkscape.
Instituição: ITEP

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E CIDADANIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CURSO DE 
PINTOR PROFISSIONAL PARA HAITIANOS (RELATO)
Resumo: Serão relatadas atividades desenvolvidas em um projeto de extensão vinculado ao 
grupo de pesquisa em educação, filosofia e tecnologias (GET/IFRO), destinado a imigrantes 
haitianos com o objetivo ensinar práticas modernas de pintura e textura em paredes. Destina-
se a professores, técnicos e gestores interessados em fomentar ações de inclusão social.
Instituição: IFRO
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ATIVIDADE INTERCAMPUS DO FIC COM HAITIANOS: CULINÁRIA REGIONAL E 
INTEGRAÇÃO DE CULTURAS (PAINEL TEMÁTICO)
Resumo: O painel temático consistirá na exposição oral e de fotografias de uma das ativi-
dades intercampus realizadas no contexto do curso de formação inicial e continuada (FIC)/
Qualificação Profissional “Língua Portuguesa e Cultura Brasileira” para imigrantes haitia-
nos. A atividade teve início com reconhecimento das instalações e instruções de cozinha. 
Foram realizadas atividades teóricas e práticas sobre higienização e comportamento no 
ambiente da cozinha. As atividades de preparo dos alimentos foram instruídas pelo chef, 
sendo demonstradas técnicas de cortar os legumes, os pratos a serem preparados, entre 
outras. Os alimentos preparados foram degustados, momento de integrar informações téc-
nicas e culturais tanto sobre o modo de preparo dos alimentos quanto sobre a cultura local.
Instituição: IFRO
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REDE E-TEC BRASIL: APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA E DISCUSSÕES 
SOBRE AS TEMÁTICAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA, GESTÃO PEDAGÓGICA E 
METODOLOGIAS EXITOSAS EM EAD (MESA REDONDA)
Resumo: Socializar os resultados das pesquisas para mobilizar a comunidade da rede E-
TEC a desenvolver metodologias para potencializar as questões de sucesso e superar as 
dificuldades e limitações que a pesquisa revela.
Instituição: FNEAD

ASSEMBLEIA GERAL DO FNEAD E LANÇAMENTO DA COLEÇÃO “GESTÃO E DOCÊNCIA 
EM EAD” (MESA REDONDA)
Resumo: Este debate propõe divulgar informações a respeito dos processos de gestão e política 
da rede E-TEC Brasil, debater questões chave e levantar alternativas. Espera-se como desdobra-
mento mobilizar a comunidade para construção de uma carta aberta com proposição de políticas 
e ações alternativas para contribuir com o aperfeiçoamento das práticas na rede E-TEC Brasil.
Instituição: FNEAD

EXPERIÊNCIAS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA PARA UMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA CIDADÃ (PALESTRA)
Resumo: Promover o debate acerca da integração na EPTNM; socializar experiências peda-
gógicas de integração exitosas do CEFET-MG no âmbito da educação profissional e tecno-
lógica; contribuir para a superação dos desafios da educação profissional e tecnológica na 
formação para a cidadania e o trabalho.
Instituição: CEFET-MG

HABILIDADES BÁSICAS EM COZINHA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL (RELATO)
Resumo: Relatar a experiência de ensino-aprendizagem do aluno Wallace, deficiente visual, 
no curso técnico em cozinha, no campus Riacho Fundo, do IFB.
Instituição: IFB

O IFB E A EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO PRISIONAL: NECESSIDADE DE AÇÕES EM 
REDE PARA AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO PRISIONAL PELA REDE DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (MESA REDONDA)
Resumo: Compartilhamento de experiências sobre educação prisional por parte de Institu-
tos Federais de Educação e outras instituições educacionais governamentais e não gover-
namentais; criação de grupo de interesse no tema para construir processo em rede visando 
a ampliação e qualificação da oferta de educação prisional pela Rede Federal de Educação 
Profissional Científica e Tecnológica.
Instituição: IFB
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PROGRAMA GESTÃO SUSTENTÁVEL DO IFPB (MESA REDONDA)
Resumo: A mesa redonda ressaltará a importância da construção de comunidades insti-
tucionais, tomando por base ou eixo norteador, o fenômeno da sustentabilidade e nossa 
experiência institucional. A exposição será teórica por meio de apresentação de slides e 
argumentações verbalizadas com ênfase em experiências concretas. O Programa Gestão 
Sustentável do IFPB, campus João Pessoa, surgiu como resposta a um processo de cons-
trução dialógica entre 2013 – 2014.
Instituição: IFPB

PROJETO DESENVOLVER: POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM (RELATO)
Resumo: O projeto de ensino denominado projeto desenvolver, é realizado pela equipe 
multiprofissional composta por assistente de aluno, enfermeira, pedagoga e psicóloga, em 
que as mesmas atuam de acordo com a especificidade de sua área com vistas a acompa-
nhar o desempenho dos alunos e prover recursos para que o processo ensino-aprendiza-
gem seja integral aumentando o desempenho escolar e combatendo a evasão.
Instituição: IF Goiano

OS ESPAÇOS COLABORATIVOS (OBSERVATÓRIOS, LABORATÓRIOS, REDES ETC) E 
SUA IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE REFLEXÃO E COMPARAÇÃO, 
E OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇÃO PARA OS ATORES SOCIAIS QUE ESTÃO NA BASE 
DA EDUCAÇÃO, INCLUINDO A TECNOLÓGICA (PALESTRA)
Resumo: Desde 2010 vem sendo debatido nos três encontros latino-americanos da educa-
ção profissional e tecnológica a importância desses espaços de diálogo, reflexão e pesquisa 
que aproxime tanto pesquisador quanto o docente/discente. Nesta mesa redonda vamos 
convidar gestores de observatórios, laboratórios, redes, etc de diferentes países da américa 
latina com o objetivo de mostrar a importância desses espaços no contexto também da 
educação profissional e tecnológica.
Instituição: Laboratório latino-americano da Educação Tecnológica

LIMITES E POSSIBILIDADES DE UMA POLÍTICA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NA PERSPECTIVA EMANCIPATÓRIA (DEBATE)
Resumo: A atividade tem como objetivos provocar o diálogo entre os sujeitos da educação 
profissional e tecnológica e o MEC; discutir os movimentos contraditórios existentes; e 
sistematizar encaminhamentos para implementação de um sistema de avaliação de cursos 
técnicos, em consonância com o PNE. O tema será desenvolvido por meio da exposição 
dialogada entre debatedores, sendo um da SETEC/MEC.
Instituição: IFRN
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COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS: O QUE PODEMOS APRENDER COM O MODELO 
FINLANDÊS DE EDUCAÇÃO E COMO PODEMOS APLICÁ-LO EM NOSSO COTIDIANO 
ESCOLAR? (MESA REDONDA)
Resumo: O presente relato tem por objetivo compartilhar as experiências que os profes-
sores do IFRN selecionados pelo edital CNPQ – SETEC/MEC nº 015/2014 obtiveram nos 
cinco meses em passaram na Finlândia. Serão abordados: o sistema educacional finlandês, 
práticas metodológicas, o contexto em sala de aula em escolas técnicas, a relação profes-
sor-aluno e sugestões de como algumas ações podem ser implementadas na realidade das 
escolas técnicas brasileiras.
Instituição: IFRN

RESULTADOS SÓCIO ECONÔMICOS DA FABRICAÇÃO DE SABÃO E VASSOURAS 
ECOLÓGICAS NUMA ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES EM JOÃO 
CÂMARA-RN, COMO ALTERNATIVA PARA GERAR APRENDIZADO, CIDADANIA, RENDA, 
INCLUSÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE, PARA PESSOAS ESPECIAIS (RELATO)
Resumo: Pretendemos apresentar um relato sobre as experiências do projeto de fabricação 
de sabão e vassouras ecológicas que o IFRN/JC vem realizando com sucesso desde 2010, 
por meio da oferta de oficinas ambientais numa associação de portadores de necessida-
des, com a finalidade de desenvolver ações sociais cidadãs e solidárias para mudanças de 
comportamentos, melhoria da renda, da coordenação motora, das habilidades e inclusão 
de pessoas discriminadas e em situações de vulnerabilidade social.
Instituição: IFRN

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA SUBSEQUENTE EM RECURSOS 
PESQUEIROS NO ESTADO DO AMAZONAS: DESAFIOS E OPORTUNIDADE NO ÂMBITO 
DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (CPRF) (PAINEL TEMÁTICO)
Resumo: O painel temático está estruturado com os temas: 1. Perfil socioeconômico e 
aspirações dos discentes do curso em recursos pesqueiros do IFAM; 2. Técnicos em re-
cursos pesqueiros e sua adequação ao mercado de trabalho; 3. Espaços não-formais como 
ferramentas para o ensino de ciências e sua aplicação no curso de recursos pesqueiros; 
4. Vivência dos alunos nas aulas práticas de reprodução artificial de peixes amazônicos.
Instituição: IFAM

DESLOCAR DE OLHARES SOBRE A INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL POR MEIO DE AÇÕES EXTENSIONISTAS (RELATO)
Resumo: Relato de experiência a partir do estudo das atividades extensionistas desenvol-
vidas em 2014, pela coordenadoria de extensão do IFNMG – campus Montes Claros. Com 
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o objetivo de desenvolver a integração entre a prática acadêmica e o saber popular, as 
práticas extensionistas partem das demandas da comunidade e perpassam a consciência 
acadêmica sobre as questões sociais prioritárias que possam contribuir para o desenvolvi-
mento e emancipação da comunidade local e regional.
Instituição: IFNMG

POLÍTICAS E REDES PÚBLICAS NA EPT: PARA ALÉM DO PRONATEC (SEMINÁRIO)
Resumo: Apresentar e avaliar as principais políticas públicas de EPT. Apresentar as lacunas 
nas políticas públicas de EPT ainda não equacionadas. Discutir a importância das políticas 
permanentes de financiamento de cursos e da certificação e orientação profissional.
Instituição: Superintendência EP Bahia

GLOBAL CONNECTIONS PROJECT (RELATO)
Resumo: Utilizando-se das línguas portuguesa, espanhola, francesa e inglesa num mesmo 
ambiente, os participantes compartilharão suas visões sobre temas globais como educa-
ção, cidadania, diversidade, solidariedade, tecnologia, inovação, cultura e sociedade. Esta 
prática apoia-se teoricamente nos conceitos de intercompreensão, plurilinguismo e co-
munidades de aprendizagem. A 1ª versão deste projeto de ensino foi coordenada por seu 
proponente no IFG, campus Goiânia, em outubro e novembro de 2014.
Instituição: IFG

DANDO VOZ AO SUJEITO DA APRENDIZAGEM: RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA 
COLETIVA E INTERDISCIPLINAR NO ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA (RELATO)
Resumo: A vitrine literária é fruto de ações realizadas nas aulas de língua portuguesa e 
literatura. Surgiu para promover a leitura de forma proficiente. Nas atividades de leitura e 
escritura, despertou-se a criatividade e a interação, dando poder para caneta e papel desen-
volverem textos – releituras; fazendo acontecer a interação ensino, pesquisa e extensão, 
de caráter interdisciplinar. Os alunos se tornaram sujeitos ativos do processo de ensino e 
aprendizagem e socializaram na comunidade.
Instituição: IF Baiano

MANEJO DA ANSIEDADE NA PRÁTICA DOCENTE (OFICINA)
Resumo: Pretendemos com essa oficina sensibilizar os docentes sobre a ansiedade, en-
sinar a diferenciar ansiedade normal e patológica, informar sobre os tipos de ansiedade 
e suas manifestações no contexto do trabalho. A atividade será realizada através de aula 
dialogada e trabalho em grupo com exercício para manejo da ansiedade e com estratégias 
para enfrentar a ansiedade na prática docente.
Instituição: CODAI/UFRPE
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EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA: OFICINA DE DESIGN THINKING (OFICINA)
Resumo: na oficina será apresentado aos participantes a metodologia de design thinking e 
posteriormente, baseado em um processo de aprendizagem experiencial, os participantes 
serão divididos em equipes para aprender e aplicar as ferramentas de design, por meio da 
realização de mapas e canvas da empatia, enquanto desenvolvem soluções inovadoras para 
os problemas escolhidos.
Instituição: Instituto Federal do Triângulo Mineiro

O SÍTIO AP CA 18: UMA ANÁLISE MINERALÓGICA DO ZIGURATE CALÇOENENSE (RELATO)
Resumo: O sítio arqueológico do cunani, ap-ca 18, é um monumento megalítico de cerca 
de 500 anos formado de cemitérios indígenas e relógios solares. Tal particularidade atraiu 
os interesses do grupo de pesquisa em religiosidades aplicadas às humanidades que a 
partir do fenômeno religioso e cultural amapaense desenvolve ações de interdisciplinarida-
de crítica entre docentes, discentes e técnicos envolvidos em suas pesquisas, através de 
visitações e pesquisas bibliográficas e museológicas.
Instituição: IFAP

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E JUVENTUDE: CONTRIBUIÇÕES AO DIÁLOGO (MESA REDONDA)
Resumo: Trata-se de uma proposta de uma mesa redonda a ser submetido ao processo de 
seleção de atividades autogestionadas, tipo i- atividades técnico-científicas: mesa redonda.
Instituição: IFPE

A FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES (MESA REDONDA)
Resumo: A partir das experiências desenvolvidas em âmbito nacional e internacional pela 
ESPJV/FIOCRUZ, esta mesa objetiva discutir algumas orientações contemporâneas da for-
mação de docentes para a educação profissional em saúde – a pedagogia das compe-
tências, a formação integral do trabalhador técnico, o diálogo entre ensino e serviço – e 
indagá-las acerca deste fato socialmente constitutivo, problematizando-as face ao contexto 
social, político e histórico em que se encontram as práticas educacionais.
Instituição: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - FIOCRUZ

INOVAÇÃO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES (OFICINA)
Resumo: A oficina tem como objetivo principal estimular a reflexão, bem como ações e 
práticas voltadas para a promoção da inovação em micro e pequenas empresas. Público 
alvo: micro e pequenos empresários, estudantes de cursos tecnológicos e da área de ges-
tão; profissionais das áreas de finanças gestão empresarial.
Instituição: IFS
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MATEMÁTICA APLICADA AO ESPORTE DE ORIENTAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DO 
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE (RELATO)
Resumo: No Colégio Militar do Recife os alunos do 6º ano do ensino fundamental tra-
balharam ao longo do ano de 2014 o esporte de orientação para introduzir conceitos de 
números naturais (operações, médias), leitura de códigos e mapas (escalas), determinação 
de azimute (ângulos), além de desenvolver atividades psicomotoras.
Instituição: Colégio Militar do Recife

MARKETING E VENDAS: UM TREINAMENTO ORGANIZACIONAL EFICAZ NO SÉCULO XXI 
(PALESTRA)
Resumo: Mostrar o caminho para se diferenciar em um mercado cada vez mais compe-
titivo. Educação corporativa como fator de desenvolvimento organizacional na busca por 
excelência no atendimento e nas vendas, como fator de diferencial de mercado diante dos 
novos clientes do século XXI. Ajudar seu público a incrementar suas estratégias visando 
um melhor posicionamento no mercado.
Instituição: Inovando Consultoria

DIVERSIDADE, CIDADANIA E INOVAÇÃO - COMO OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL CONSOLIDAM ESTES TEMAS NA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (MESA REDONDA)
Resumo: Os temas diversidade, cidadania e inovação são de suma importância para a 
construção de uma Rede Federal alinhada aos pressupostos da lei de criação dos Institutos 
Federais e para o desenvolvimento qualificado da educação profissional. Pautar como os 
PDIS articulam estes temas e aprofundar a discussão é a proposta da atividade autoges-
tionada em articulação com o Fórum de Desenvolvimento Institucional da Rede Federal.
Instituição: IF Farroupilha

COMUNICAÇÃO ENTRE TODOS E PARA TODOS (RELATO)
Resumo: A comunicação se constitui um elemento básico para as relações interpessoais. 
Condição indispensável para o homem social e sociável, deve ser sinônimo de interação, 
integração e inclusão, independente dos limites e diferenciais humanos; diferenciais esses 
que fazem de cada qual um ser entre todos. Contudo, apesar de uma sociedade que bor-
bulha comunicação, ela é ainda propulsora mestra de exclusão. Logo, discutir esse tema é, 
por pressuposto, envolver a tríade: cidadania, diversidade e inovação.
Instituição: Faculdade SENAC/PE
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IMPLEMENTAÇÃO DOS CURSOS E-TEC IDIOMAS SEM FRONTEIRAS NA REDE FEDERAL - 
INGLÊS, ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL (PLA) (MESA REDONDA)
Resumo: Apresentação do programa e-Tec idiomas sem fronteiras, documentos e metodo-
logias necessárias e resultados preliminares.
Instituição: FORINTER

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL INTERINSTITUCIONAL E MOBILIDADE DOCENTE E 
DISCENTE COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA APLICADA E INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA (RELATO)
Resumo: explanação do acordo de cooperação internacional interinstitucional entre IFAL/
IFS/SAULT COLLEGE, visando à troca de experiências entre as boas práticas e e expertises
Instituição: Saut College

EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL: DA ALFABETIZAÇÃO À PROFISSIONALIZAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. (MESA REDONDA)
Resumo: A população do sistema prisional, em função de suas características específicas, 
demanda um processo formativo em que sejam ampliadas as ofertas de programas como 
o PRONATEC e o Brasil Alfabetizado. Contudo, é preciso definir fluxos e formas de apro-
veitamento das etapas realizadas, em se tratando de itinerário formativo, tendo em vista as 
transferências de unidades prisionais, assim como a progressão de regime e outros fatores 
que impedem a conclusão do curso iniciado.
Instituições: SECADI/MEC

DIFUSÃO DA TECNOLOGIA DE BIODIGESTÃO ADAPTADA AS NECESSIDADES DOS 
CAPRINOVINOCULTORES DO SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO (PALESTRA)
Resumo: A biodigestão anaeróbia representa uma alternativa para o tratamento de resíduos 
oriundo de matéria orgânica: estercos, resto de alimentos e vegetais. Reduz os riscos sani-
tários ao mínimo, através de uma completa estabilização dos patógenos, promove ainda a 
geração do biogás, podendo ser utilizado como fonte de energia alternativa e a reciclagem 
do efluente, que pode ser utilizado como biofertilizante.
Instituição: ITEP
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PROTÓTIPO DE VEÍCULO OFF-ROAD, PROTÓTIPO DE VEÍCULO DE BAIXO CONSUMO DE 
COMBUSTÍVEL E DO PROTÓTIPO DE AERONAVE
Resumo: O presente projeto consiste em uma mostra sobre o desenvolvimento de protó-
tipos nas áreas da mobilidade automotiva e aeronáutica. Serão apresentadas as metodo-
logias utilizadas no projeto e construção, bem como os protótipos de um veículo off-road, 
um veículo de baixo consumo de combustível e de uma aeronave de pequeno porte desen-
volvidos por alunos do curso de Engenharia Mecânica do campus Teresina Central do IFPI.
Instituição: IFPI

EMBALAGEM BIODEGRADÁVEL E ATIVA COM FUNÇÃO ANTIMICROBIANA PARA 
APLICAÇÃO EM ALIMENTOS
Resumo: Embalagem biodegradável e ativa com função antimicrobiana para aplicação em 
alimentos. O objetivo é apresentar a embalagem criada pelos alunos do curso de agroindús-
tria do IFB como um produto de inovação que promove o desenvolvimento sustentável e 
evita o desperdício de alimentos aumentando a conservação e a durabilidade dos produtos.
Instituição: IFB

AMBIENTE ACADÊMICO POR MEIO DE REDE SOCIAL COM SUPORTE DE SOFTWARE 
LIVRE DO IFB
Resumo: Ambiente acadêmico por meio de rede social com suporte de software livre do IFB 
- campus Ceilândia. As redes sociais proporcionam benefícios que justificam sua criação e ma-
nutenção: geram contatos permanentes com o público-alvo; aperfeiçoam a capacidade de co-
municação; melhoram o posicionamento da instituição na comunidade e criam um ambiente 
mais familiar, popular e divertido para a interação social. A implementação da rede social no IFB 
- campus Ceilândia proporcionou uma melhor interação entre gestão e comunidade acadêmica 
dando transparência aos processos executados pelas diretorias e coordenações de diferentes 
áreas, mostrando-se um projeto inovador para gestão pública nas instituições de ensino.
Instituição: IFB

PROJETO REFEX – ROBÓTICA EDUCACIONAL DE FÁCIL EXECUÇÃO
Resumo: Com o kit, criamos condições para professores e alunos do ensino, usando note-
book, extensão, estabilizador, placas, protótipos e banner.
Instituição: IFCE

O RELIGADOR DE BAIXA TENSÃO (RBT)
Resumo: O religador de baixa tensão (RBT) é um equipamento instalado junto ao trans-
formador de distribuição, garantindo o retorno imediato da rede elétrica em caso de falhas 
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transitórias e resguarda o fusível que se encontra entre a rede de média e o transformador. 
Tal proteção evita a necessidade do deslocamento de uma equipe ao local da falha.
Instituição: IFCE

GESTÃO E LOGÍSITCA DE TRANSPORTE ESCOLAR GEOREFERENCIADO
Resumo: A relevância da proposta se estabelece pela possibilidade de automatização do 
processo, simplificação da gestão do transporte escolar municipal, melhoria da qualidade 
de serviço e redução dos custos operacionais. O projeto integra tecnologias para elabora-
ção de rotas, coleta de frequência dos alunos através de biometria, sistemas distribuídos 
por dispositivos móveis, monitoramento da frota e integração desses dados em um siste-
ma de informação que irá alimentar uma base de dados multidimensional.
Instituição: CEFET-MG

SISTEMA DE MONITORAMENTO POR TECNOLOGIAS MÓVEIS PARA A EXECUÇÃO DE 
FUNDAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Resumo: As fundações na construção civil necessitam de acompanhamento do processo 
executivo com respostas imediatas devido a prazos apertados e escassez de prestadores 
de serviços. Aliado a isso, encontra-se um despreparo do trabalhador no que se refere às 
informações dos projetos executivos. Situações em obras de fundações na construção civil 
necessitam de verificações imediatas se o projeto definido está de acordo com o serviço 
executado. Tecnologias móveis de comunicação tem evoluído na última década onde é no-
tório o aumento de dispositivos capazes de se comunicar: como os smartphones. Os equi-
pamentos e as técnicas de programação estão evoluindo viabilizando o desenvolvimento de 
softwares com possibilidade de acesso pela internet sem restrição.
Instituição: CEFET-MG

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA PD&I E PG
Resumo: O sistema foi desenvolvido para atender a demanda das Coordenações de Pesquisa, 
Inovação e Pós-Graduação de todos os campi do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, 
sendo sua utilização voltada para as seguintes tarefas: Cadastro de alunos, Cadastro de orien-
tadores, Cadastro de projetos, Cadastro de usuários e Consultas a Relatórios e Declarações.
Instituição: IF SERTÃO-PE

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE FRUTOS EXÓTICOS DA CAATINGA
Resumo: Iremos agregar valores a frutos exóticos da caatinga como alimentos alternativo, 
através de degustação de produtos derivados do umbu, maracujá do mato e licuri.
Instituição: IF SERTÃO-PE
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PRODUTO “SORBET”: SOBREMESA GELADA SEM GORDURA NEM LEITE, CONTENDO NA 
FORMULAÇÃO VINHO TINTO PRODUZIDO NO VALE DO SÃO FRANCISCO
Resumo: A proposta deste trabalho é levar ao conhecimento do público um novo produto conhe-
cido como “SORBET”, que se caracteriza por ser uma sobremesa gelada que não requer gordura 
nem leite em sua formulação, tornando-o um produto menos calórico e mais refrescante. Além 
disso, o produto incorpora em sua formulação vinho tinto produzido no VALE do São Francisco.
Instituição: IF SERTÃO-PE

CONSTRUÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS QUE USA A FORÇA 
DOS VENTOS DO AR DESLOCADO POR AUTOMÓVEIS
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo construir um gerador de energia elétrica 
utilizando materiais recicláveis utilizando a força dos ventos, decorrentes do deslocamento 
de ar produzido pelos automóveis.
Instituição: IFMS

APRESENTAÇÃO DE PATENTES DO IFPB
Resumo: Contribuir com a comunidade cientifica no processo de invenção e melhoria de 
produtos e processos de inovação tecnológica. Apresentar o que vem sendo desenvolvido 
em termos de inovação tecnológica no IFPB e divulgar as patentes depositadas junto ao INPI.
Instituição: IFPB

1ª COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA DO IFPB
Resumo: Em fevereiro de 2015, o IFPB realizou sua 1ª Competição de Robótica no campus 
Picuí, com duas modalidades de robôs móveis e com dez equipes participantes de vários 
campi do IFPB. A”mostra da 1ª Competição de Robótica do IFPB” apresenta o robô vence-
dor da competição, com fins de disseminação da robótica no meio acadêmico e produtivo.
Instituição: IFPB

RAÇÕES PARA PEIXES A PARTIR DE SEMENTES DE AÇAÍ E CASTANHAS
Resumo: Apresentar em forma de banner as atividades realizadas pela equipe e membros 
do projeto “co-produtos da região amazônica na elaboração de rações alternativas para a 
piscicultura”. Apresentar amostras das rações para peixes confeccionadas com resíduos 
do caroço do açaí e castanha do Brasil.
Instituição: IFAC

COLHEDORES DE LICURI, SECADOR SOLAR DE OLEAGINOSAS E SIMILARES E 
MÁQUINA DE QUEBRA COCO DE LICURI E SIMILARES
Resumo: Possibilitar a criação de condições estruturais adequadas para o fortalecimento 
de toda cadeia produtiva do licuri, contribuindo para a agregação de valor fruto, aperfeiço-
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ando, concomitantemente, a organização da produção comunitária e, consequentemente, 
gerando aumento da renda para as populações extrativistas tradicionais.
Instituição: IFBA

BENGALA AUTOMATIZADA
Resumo: Desenvolvimento de uma Tecnologia Assistiva através da fabricação de uma benga-
la automatizada detectora de obstáculos, cuja função é proporcionar aos usuários uma noção 
mais ampla do espaço no qual os mesmos se localizam, favorecendo assim a sua indepen-
dência e autonomia, ampliando suas potencialidades para uma melhor inclusão na sociedade.
Instituição: IFBA

DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA DE BAIXO CUSTO
Resumo: Possibilitar a criação de condições estruturais adequadas para o fortalecimento 
de toda cadeia produtiva do licuri, contribuindo para a agregação de valor fruto, aperfeiço-
ando, concomitantemente, a organização da produção comunitária e, consequentemente, 
gerando aumento da renda para as populações extrativistas tradicionais.
Instituição: IF SUDESTE MG

DESENVOLVIMENTO DE CABEÇA DE VARREDURA PARA MICROSCOPIA ELETRÔNICA 
DE VARREDURA POR TUNELAMENTO
Resumo: O STM didático destaca-se pelo dinamismo operacional, facilitando a consolida-
ção de técnicas de microscopia de varredura por sonda, além de reduzidos custos de cons-
trução, operação e manutenção. No âmbito de um curso de graduação, o projeto favorece 
a formação de pesquisadores, potencializa a difusão da tecnologia agregada à construção e 
operação do equipamento, fomenta a inovação tecnológica, promove capacitação à opera-
ção dos softwares de tratamento de dados e favorece a interdisciplinaridade
Instituição: IFNMG

KIT PARA AUTOMAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EM AMBIENTE PROTEGIDO PARA PRODUÇÃO 
DE HORTALIÇAS
Resumo: Apresentação do kit para automação de irrigação em ambiente protegido para 
produção de hortaliças. O kit é capaz de controlar automaticamente as intempéries dos 
agentes meteorológicos (ar, temperatura e umidade) usando sensores, open hardware e 
software embarcado. No projeto foram utilizados conceitos de sustentabilidade e conhe-
cimentos dos cursos de ciência da computação. O kit auxiliará pequenos produtores ru-
rais em carências relacionadas com o cultivo em estufas, contribuindo para o crescimento 
quantitativo e qualitativo da produção oferecendo ferramenta que auxilie no uso de recur-
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sos naturais e produtivos. A equipe contou com os alunos Breno, João Vitor e Thiago do 
IFNMG e os alunos Luan e Thaynara da UFMG.
Instituição: IFNMG

BRAÇO ROBÓTICO DOTADO DE SENSORES PARA A SEPARAÇÃO DE OBJETOS 
METÁLICOS E NÃO METÁLICOS
Resumo: Consiste na apresentação de um braço robótico com quatro graus de liberdade aciona-
do com microcontrolador e supervisionado com um aplicativo supervisório. O braço é capaz de 
pegar automaticamente objetos em uma esteira transportadora, identificar e separar os objetos 
metálicos e não metálicos. A identificação das peças é realizada por sensores tipo indutivo e 
óptico. Destaca-se que todo o projeto foi desenvolvido com sucatas e matérias de baixo custo.
Instituição: IFG

BANCADA ELETRÔNICA DE ELEMENTOS DA TABELA PERIÓDICA ADAPTADA PARA 
ALUNOS COM CEGUEIRA E SURDEZ
Resumo: A proposta versa sobre a criação de uma bancada eletrônica de elementos da 
tabela periódica adaptada para alunos com cegueira e surdez. O sistema de escrita braille é 
feito através de comparação entre dois códigos binários colocados em blocos de mdf. Os 
blocos são dispostos em um painel com comando elétrico que possibilita a comparação 
entre os códigos pergunta e resposta. Foram utilizados para montagem da tabela materiais 
reaproveitados, como mdf, base de pilhas, motor vibrador de celular.
Instituição: IFMA

REATOR DIDÁTICO PARA A FABRICAÇÃO DE BIODIESEL
Resumo: Tem como principal proposta trazer para dentro de um laboratório escolar, um 
reator didático que possa suprir as necessidades práticas que as aulas de química reque-
rem no que tange a reações de fabrico de biodiesel. O reator funcional com caráter didático, 
usando materiais alternativos, tendo a mesma capacidade de produção de biodiesel a partir 
de óleos vegetais virgem ou usados (frituras), para 2 litros, por batelada.
Instituição: IFMA

SISTEMA DE CONTROLE REMOTO DE AMBIENTES POR GESTOS
Resumo: Apresentar o desenvolvimento de um sistema para controle de ambientes, para 
portadores de dificuldade de locomoção, utilizando tecnologia arduíno e kinect. Esse siste-
ma permite a interação, através de acionamento remoto por meio de gestos, com disposi-
tivos eletroeletrônicos.
Instituição: IFAP
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DIFUNDIR A PARCERIA ENTRE A CISCO NETWORKING ACADEMY E OS IFS NO 
DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS E RECURSOS TECNOLÓGICOS
Resumo: Difundir a parceria entre a Cisco Networking Academy e os Institutos Federais de 
Educação Profissional e Tecnológica. Apresentar as ferramentas pedagógicas e recursos 
tecnológicos disponibilizados que auxiliam e podem ser utilizados pelos docentes e discen-
tes na melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. Apresentar o programa Cisco 
Packet Tracer como uma ferramenta pedagógica para a simulação nas aulas de informática.
Instituição: IFRJ

PLACA ELETRÔNICA MICROCONTROLADA; SENSOR DE UMIDADE; PROTÓTIPO 
MINIATURA DEMONSTRANDO IRRIGAÇÃO DE SOLO.
Resumo: Quando falamos em desperdício de água, logo pensamos nos maus hábitos da 
população e a falta de utilização racional em suas necessidades. Sim, gastamos muito, mas 
esse consumo é muito pequeno comparado à produção dos nossos alimentos. Na agricul-
tura, somente 40% da água desviada é efetivamente utilizada na irrigação, pois a água é 
aplicada em excesso, fora do período de necessidade da planta, em horários onde há maior 
evaporação e por muitas vezes, a falta de manutenção é uma das causadoras desse desper-
dício. Para auxiliar nessa tarefa, foi desenvolvido um medidor de umidade do solo, capaz 
de classificar se o solo medido está com a umidade dentro de seus parâmetros normais,
Instituição: IFSP

TRICICLO ELÉTRICO PARA PNES
Resumo: Esta proposta tem como objetivo a apresentação de uma inovação tecnológica de um 
protótipo de um triciclo elétrico adaptativo construído para promover inclusão social a portadores 
de necessidades especiais em locomoção, por meio da acessibilidade segura e saudável. O traba-
lho foi desenvolvido com alunos da escola técnica como forma de estimular o interesse deles pela 
área de tecnologia assistiva segura e pela promoção social do conhecimento.
Instituição: IFSP

SIMULADOR DE CHUVAS
Resumo: A proposta da construção de um simulador de chuvas que atendesse em labora-
tório ou em campo, desde que se tenha a infraestrutura necessária, cuja pluviometria pode-
rá variar de 1 mmh-1 até 200 mmh-1, podendo chegar até 30 dias de chuvas contínua, ou 
num processo de chuvas individuais. Este equipamento de simulação tem como objetivo a 
geração de chuvas artificiais em laboratório ou em campo, cujos resultados foram os mais 
próximos possíveis das chuvas naturais conforme os padrões específicos.
Instituição: IFPE
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GERENCIAMENTO DE DADOS HIDRO-AMBIENTAIS DAS BACIAS DO CAPIBERIBE E DO IPOJUCA
Resumo: Este trabalho apresenta um sistema capaz de gerenciar esses dados hidro am-
bientais das bacias hidrográficas do Capibaribe e do Ipojuca no estado de Pernambuco. 
As bacias hidrográficas de Pernambuco possuem uma grande importância, pois os rios e 
reservatórios existentes nas bacias abastecem diversas cidades do estado, porém a falta de 
investimento em obras de infraestrutura e saneamento básico faz com que os rios sejam 
o principal destino de esgotos. O aumento da poluição dos rios por esgotos domésticos e 
industriais precisa ser monitorado para que o lançamento de afluentes e seus efeitos sobre 
a água sejam minimizados.
Instituição: IFPE

ELABORAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CONTENDO DOCE DE LEITE COM 
DIFERENTES TEORES DE CACAU
Resumo: Apresentação dos produtos (degustação) e de resultados das análises sensoriais 
(apresentação dos resultados da pesquisa - oral ou por meio de banner) realizadas com 
os doces de leite elaborados com diferentes teores de cacau. Também será disponibilizado 
aos participantes amostras dos doces e dos bombons recheados com os doces de leites 
elaborados (produto inovador).
Instituição: IFBAIANO

CRIAÇÃO DE UM SOFTWARE VIRTUAL PARA TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA 
EMPRESA BRUNNING TECNOMETAL LTDA
Resumo: Visando aperfeiçoar a importância do uso dos equipamentos de proteção indivi-
dual (EPIS), o Projeto Serious games tem por objetivo principal auxiliar em uma importante 
demanda gerada pela empresa Bruning Tecnometal LTDA, de Panambi/RS – ser um sof-
tware para treinamento virtual, chamado de tecnobruning adaa, busca prevenir fatores de 
risco, como circulação de máquinas, incêndios, armazenamento e transporte de materiais, 
descarte de resíduos, cumprimento da sinalização, entre outros.
Instituição: Colégio Militar do Recife

DESENVOLVIMENTO DE CHUCRUTE POTENCIALMENTE FUNCIONAL COM REDUÇÃO DE 
CLORETO DE SÓDIO E ADIÇÃO DE CONDIMENTOS.
Resumo: A intenção do estudo foi elaborar um alimento saudável, nutritivo e potencialmen-
te funcional, assim reduzindo a possibilidade de causar doenças crônicas como hiperten-
são e doenças cardiovasculares, além de diferenciar o produto dos já existentes no mer-
cado, agregando valor a matéria-prima e sugerindo uma alternativa para o aproveitamento 
dos resíduos gerados.
Identificação: IFSC
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA A FERMENTAÇÃO E MATURAÇÃO 
CONTROLADA DE MOSTO PARA CERVEJA ARTESANAL
Resumo: O trabalho propôs o desenvolvimento de um protótipo para a fermentação e matura-
ção controlada de mosto para cerveja artesanal, por meio da aplicação da metodologia para o 
desenvolvimento de produtos proposta por Rozenfeld et al (2006) e da integração das disciplinas 
do curso integrado de refrigeração e climatização do IFSC - São José. Os desafios técnicos são 
propostos pelos clientes do projeto e estão alinhados com a área de estudo dos alunos.
Instituição: IFSC

PRODUÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS RETANGULARES EM CONCRETO, COM 
ADIÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Resumo: A construção civil no Brasil tem seus resíduos despejados normalmente na natu-
reza, gerando custos para as prefeituras e prejuízos ao meio ambiente, quando reciclados, 
servem de material de construção, minimizando custos e prejuízos ambientais
Instituição: IFAL

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-
BRASILEIROS
Resumo: A proposta visa a criação de novas respostas frente aos desafios oriundos das neces-
sidades de transformar os saberes científicos em saberes de ensino, a partir da análise e reflexão 
de situações envolvidas no processo da esfera pedagógica, dos diferentes níveis e modalidades 
de ensino, verificando avaliativamente as efetivas contribuições que tais inovações podem ofere-
cer para enfrentar os desafios e produzir as respostas esperadas na sala de aula.
Instituição: IFPA

PROJETO LIBRAILLE
Resumo: O grupo desenvolveu um software que se chama Libraille. Este software é um 
jogo educativo (adivinhação). Ele proporciona um ambiente de interação entre as crian-
ças cegas, surdas e mudas, transformando-se numa ferramenta a mais para dinamizar 
o processo de aprendizagem como suporte ao professor que tem, no caso do estado de 
São Paulo, alunos deficientes na mesma sala com alunos videntes e ouvintes, sem muitas 
ferramentas para interagir com os mesmos e ainda tem o desafio de fazer com que eles se 
interessem pelo idioma do outro (libras, braille ou língua portuguesa). Depois que o aluno 
adivinha a palavra, no caso da criança cega ainda terá a oportunidade de tocar o bichinho, 
com apoio de pelúcia e outros materiais que ajudam a desenvolver o tato.
Instituição: Laboratório Latino Americano
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APROVEITAMENTO DE LUMINÁRIAS DE LED NO ENSINO
Resumo: Realizamos pesquisas sobre as luminárias de led, reaproveitamos casco de lastro 
de uma fluorescente queimada e as leds encontradas em brinquedos, controles remoto e 
televisores. Por último desenvolvemos a aprendizagem técnica e a construção das lâmpa-
das com a fase de testes na rede elétrica.
Instituição: SEDUC/PE

REDE DE COMPUTADORES SUSTENTÁVEIS
Resumo: O projeto tem como foco a criação de uma rede de computadores utilizando com-
ponentes físicos sustentáveis, reutilizáveis e componentes lógicos de uso livre. os compu-
tadores montados irão utilizar placas de redes sem fio, onde serão utilizadas as antenas 
para captar o sinal da rede.
Instituição: SEDUC/PE

ECO BIKE
Resumo: A Eco bike é uma bicicleta que gera energia elétrica limpa e estacionária, ou 
seja, se fixa no local enquanto é pedalada. É uma solução sustentável que irá juntar saúde, 
energia, economia, meio ambiente e diversão numa pedalada. É um conceito de energia 
independente, sem custos, tornando-se uma alternativa para a sustentabilidade.
Instituição: SEDUC/PE

TRICICLO PULVERIZADOR DE FERTILIZANTES
Resumo: Pulverizador baiano (triciclo pulverizador de fertilizantes). Projeto idealizado por 
estudantes do curso Técnico em Agropecuária (Morro do Chapéu-ba). Objetiva suprimir o 
trabalho pesado ainda presente na atividade agrícola que causa prejuízos à saúde física ao 
longo do processo de trabalho (doença laboral). Dessas observações e práticas nasceu o 
PULBA. Esta máquina em forma de triciclo, elaborada com materiais reutilizáveis, portanto 
de custo reduzido, é inspirada nas estruturas de triciclos motorizados e bicicletas normais 
e acessível para pessoas de baixa renda que não possuem uma máquina agrícola.
Instituição: Superintendência EP Bahia

MIA – INTELLIGENT CONTROL STOCK
Resumo: Os estudantes dos cursos técnico em eletromecânica e técnico em logística, lo-
calizado em Ilhéus-BA, observaram, durante suas visitas técnicas a diversos tipos de em-
presas, a deficiência e a lentidão no processo de estocagem de produtos, o que provocou 
inquietação e decisão dos mesmos em desenvolver um projeto de pesquisa. Este projeto 
resultou no desenvolvimento de um software chamado de “Mia – Intelligent Control Sto-
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ck”, que é acionado por pessoas que possuam a senha de acesso e funciona por meio do 
comando de voz para realizar o controle do estoque e dos relatórios e para gerenciar os 
cadastros dos produtos, dos fornecedores e dos usuários.
Instituição: Superintendência EP Bahia

PANELA SUSTENTÁVEL AQUECIDA COM ENERGIA SOLAR
Resumo: Projeto realizado por estudantes do curso técnico em agroindústria do município de 
Jaguaquara-BA. Objetiva chamar atenção para a importância da redução dos impactos ambien-
tais causados pelo Gás Liquefeito de Petróleo – GLP. Este método aproveita os raios solares em 
contato com materiais recicláveis de fácil condução e retenção do calor do sol, tais como madei-
ra, embalagem tetra pak, zinco e papel alumínio. É um sistema que opera segundo a reflexão da 
radiação solar. Desse modo, com a panela sustentável, não há utilização de gás combustível, nem 
lenha, nem energia elétrica para aquecimento e/ou preparação dos alimentos.
Instituição: Superintendência EP Bahia

DISPOSITIVOS MÓVEIS RELACIONADOS A TRANSPLANTE DE FÍGADO
Resumo: Este trabalho objetiva reduzir o tempo de resposta entre os participantes no pro-
cesso, ao usar dispositivos móveis para tomada de decisão com dados íntegros e rapida-
mente transmitidos à campo e, consequentemente, melhor aproveitamento de órgãos.
Instituição: Centro Paula Souza

GEORREFERENCIAMENTO DA DENGUE
Resumo: A solução proposta é a redução epidêmica da dengue, utilizando um smatphone e o 
recurso de geolocalização. O aplicativo intitulado MED – Mapeamento Epidemiológico da Dengue 
-, permite a entrada de sintomas através do usuário e por meio de um algoritmo, monitora áreas 
dentro de uma proximidade limitada, buscando mais usuários com os mesmos sintomas, dentro 
do escopo da dengue definido pelo SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
Instituição: ASPED

PROTÓTIPO DE TRICICLO
Resumo: Um triciclo feito a partir da parte frontal de uma bicicleta aro 20”, ideal para 
locomoção em médias distâncias, em áreas urbanas. A roda dianteira é reforçada com um 
sistema de freio hidráulico situado no mesmo, e com a tração traseira impulsionado por 
um motor estacionário com potência de 7 hp, tracionando as duas rodas traseiras de 5”, 
alcançando velocidade de até 100 km/h com torque máximo de 15 n/, possuindo apenas 
um acento, sendo seu acelerador similar de uma moto comum. Ele também conta com um 
sistema de tração por pedais que em caso emergencial também pode vir a ser utilizado.
Instituição: ASPED
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DISPOSITIVO DIGITAL DE CONTROLE DOMICILIAR DE USO DA ÁGUA
Resumo: Para você solucionar o problema das pessoas que, na cidade de ITU, com a falta 
d´água não sabiam o quanto ainda tinham de água na caixa para uso. A falta d´água que as-
solou a cidade, dando à esta visibilidade nacional, por falta de gestão dos recursos hídricos 
também foi uma oportunidade para os alunos desenvolver um produto que é um indicador, 
que pode ser instalado na caixa d´água (em forma de régua, sistema analógico) e permite que 
a pessoa possa ver na televisão o nível na caixa da água, ou ainda um indicador digital que é 
instalado na caixa d´água e que mostra a quantidade de água em litros, num display que pode 
ser instalado em qualquer ambiente da casa, permitindo maior exatidão e controle.
Instituição: ASPED

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS ALTERNATIVOS
Resumo: Estudo para elaboração de elementos construtivos alternativos que poderiam ser 
usados em habitações populares. A pesquisa desenvolveu-se de junho a setembro/2014 
por um grupo de três alunos do 9º ano do ensino fundamental, orientados por uma pro-
fessora de desenho e uma arquiteta. Depois do embasamento teórico sobre o tema foram 
produzidos blocos construtivos com garrafas de vidro e solo-cimento.
Instituição: Colégio Militar do Recife

DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS
Resumo: O objetivo do projeto foi desenvolver um dispositivo eletrônico que detecta o 
vazamento de gás e automaticamente corta o seu fluxo no fogão, além de emitir um aviso 
sonoro que alertará o usuário sobre um possível vazamento. Atualmente, estamos melho-
rando o protótipo para que também envie uma mensagem ao usuário avisando do vaza-
mento. Como resultado obteve-se um sistema de segurança automático para contribuir 
com a sociedade na diminuição de acidentes, desenvolvido na faculdade. E na conclusão 
do trabalho, busca-se futuramente o melhoramento do produto para a prática comercial.
Instituição: Laboratório Latino Americano
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JUMP INTERAÇÃO (APRESENTAÇÃO/DANÇA)
Resumo: O Projeto inicial destina-se à proposição de aulas dançantes sobre o jump como 
uma atividade lúdica e descontraída, além de ser um momento de interação.
Instituição: IFB

MODA DE VIOLA CAIPIRA (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Realizar a apresentação musical e cultural “Moda de Viola Caipira”, uma produ-
ção que narra através de uma linha do tempo a história desse estilo musical no Brasil.
Instituição: IFB

MUSICAL CANTANDO O BRASIL - COM O CORETFAL/IFAL (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Os sons se misturam, costurando a trajetória de 40 anos de inspiração e transpiração. 
O espetáculo Cantando o Brasil referenda o compromisso do grupo com a divulgação da música 
popular brasileira e da cultura popular do Nordeste: vestindo a camisa, literalmente, nos figurinos 
que trazem aos palcos as rendas e o colorido típicos; evocando o dançar e as manifestações dos 
brincantes; apresentando releituras musicais que mesclam clássicos da MPB com a singeleza de 
cantigas de ofício, canções étnicas e peças dos folguedos nordestinos – já guardadas na memó-
ria do país – retiradas de diferentes trabalhos do grupo.
Instituição: IFAL

A DIVERSIDADE MARANHENSE IN-CENA: UM FOLCLORE CIDADÃO! (APRESENTAÇÃO/DANÇA)
Resumo: A presente proposta de performance artístico-cultural tem como embasamento 
teórico o estudo da diversidade folclórica que compõe a formação e identidade do cidadão 
maranhense. Esse estudo evidencia uma interculturalidade presente em todas as formas de 
expressões populares presente no Maranhão e no Brasil, demonstrando a união entre todos 
os credos e um diálogo étnico de igualdade e não de superioridade ou inferioridade. O traba-
lho performático apresentará as três linguagens artísticas (música, teatro e dança) e abordará 
o imaginário simbólico do cidadão maranhense, tendo como pano de fundo o mito de Pai 
Francisco e Catirina, personagens principais do folclore do Bumba-meu-boi maranhense.
Instituição: IFMA

GRUPO REGIONAL RAÍZES AMAZÔNIDAS (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: O grupo Regional fará uma apresentação interpretando músicas de compositores ama-
zonenses, com intuito de mostrar a Amazônia sob a ótica poética, trazendo em sua performance 
algumas canções no ritmo característico da maior festa folclórica do mundo, a Toada, onde cha-
maremos a atenção do público para a preservação do meio ambiente e seus recursos hídricos.
Instituição: IFAM
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PROJETO SER... TÃO BRASIL – (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: O espetáculo Cantando o Brasil referenda o compromisso do grupo com a divulga-
ção da música popular brasileira e da cultura popular do nordeste: vestindo a camisa, literal-
mente, nos figurinos que trazem aos palcos as rendas e o colorido típicos; evocando o dançar 
e as manifestações dos brincantes; apresentando releituras musicais que mesclam clássicos 
da MPB com a singeleza de cantigas de ofício, canções étnicas e peças dos folguedos nor-
destinos – já guardadas na memória do país – retiradas de diferentes trabalhos do grupo.
Instituição: IFAL

PROJETO CORAL DE ESTUDANTES – CAMPUS CONQUISTA (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: O concerto temático Sons de Preservação, que será executado pelo coral de estudantes 
do IFBA campus Vitória da Conquista, compreende a interpretação de uma seleção de músicas 
cuja temática envolve a necessidade de cuidar da natureza, bem como obras de compositores 
brasileiros que descrevem poeticamente sobre as exuberâncias da rica fauna e flora brasileira.
Instituição: IFBA

APRESENTAÇÃO DA TAMARINDUS JAZZ BIG BAND (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Nessa atividade, pretendemos, através de nossa apresentação Musical, compar-
tilhar a vivência e experiência musical dos alunos do IF SERTÃO-PE Campus Floresta, atra-
vés da prática musical de banda, com a Tamarindus Jazz BigBand. Na apresentação, serão 
apresentadas músicas do cancioneiro popular brasileiro e mundial, com arranjos inovado-
res, com espaço para a invenção e improvisação musical de cada participante. A responsa-
bilidade e direção artístico-musical é do Professor Matheus Henrique da Fonsêca Barros.
Instituição: IF Sertão Pernambucano

MALDITA DP APRESENTA “BENDITA SEJA A MÚSICA!” (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: A atividade visa promover a cultura e o entretenimento aos participantes do III 
Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica por meio da apresentação da banda 
“Maldita DP”, composta apenas por alunos do Campus Matão. Desde sua formação, em 
2013, os envolvidos cumprem um importante papel de integração, motivando outros dis-
centes que demonstram interesse pela música a desenvolver suas habilidades musicais e 
aprender algum instrumento. O repertório escolhido pelos componentes é eclético, indo do 
reggae ao rock e inclui, ainda, composições próprias como a música “Física e Cálculo” apre-
sentada durante a I Mostra de Arte e Cultura do IFSP que ocorreu em Avaré, no ano de 2014.
Instituição: IFSP
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PROFESSORES NO ROCK (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: A banda Professores no Rock surgiu no ano de 2012, em Muzambinho, quando 
professores do Instituto Federal do Sul de Minas se conheceram e decidiram se juntar para 
montar uma banda de rock. Partindo de influências que passam pelo jazz, blues, MPB, pop 
rock, rock’n roll e punk rock. Os Professores no Rock exploram um repertório baseado no 
Rock Nacional dos anos 80, mas que inclui músicas nacionais de outras épocas e também 
composições próprias. Dentre as bandas e compositores explorados pelos Professores no 
Rock destacam-se Titãs, Ira!, Barão Vermelho, Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas do 
Sucesso, Lobão, Rita Lee, Raul Seixas.
Instituição: IF Sul de Minas

TRANS/FORMAÇÃO (OFICINA/CULTURA INCLUSIVA)
Resumo: A oficina Trans/formação objetiva oferecer subsídios a educadores e demais profis-
sionais da educação para tratar questões de gênero e sexualidade nas escolas e nas salas de 
aula. Por meio de atividades práticas e teórico-reflexivas, pretende-se discutir os conceitos 
de diversidade sexual, alteridade, preconceito, estereótipo, estigma e discriminação, de forma 
a provocar os participantes a refletirem sobre suas práticas profissionais de modo a trans-
formá-las diante da exigência de que a escola se torne um ambiente cada vez mais inclusivo.
Instituição: IFG

BLITZ LITERÁRIA COM O GRUPO “NÓS SEM PALCO” (APRESENTAÇÃO/LITERATURA)
Resumo: O grupo “Nós Sem Palco” foi na Unidade de Varginha do CEFET-MG e reúne 
alunos de diferentes cursos da EPTNM. A partir da apresentação interativa e dinâmica, o 
Grupo “Nós Sem Palco” apresentará na Blitz Literária textos poéticos e músicas de diferen-
tes autores, interagindo com o público e encantando os sentidos. Com o objetivo de en-
tretenimento e sensibilização do público para a linguagem poética, a Blitz objetiva também 
interagir com os participantes do III FMEPT de forma lúdica e criativa.
Instituição: CEFET-MG

MOSTRA CULTURAL - CANÇÕES E AMORES (APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: Canções e Amores é um apanhado das atividades dos estudantes do curso 
Técnico em Arte Dramática, Amargosa, Bahia. A apresentação representa sentimentos e 
relacionamentos amorosos vivenciados pelos seres humanos e baseia-se em interpreta-
ções teatrais por meio de mímica e recital de música popular brasileira contemporânea. 
Esta apresentação vem sendo executada na cidade de Amargosa para socializar com a 
comunidade as aprendizagens desenvolvidas no curso, por meio da formação de platéias, 
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incentivo ao interesse pessoal pelo fazer artístico e divulgação deste Centro Territorial de 
Educação Profissional.
Instituição: Superintendência EP Bahia

BRASÍ CABOCO (APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: O projeto tem por objetivo apresentar, por meio da música, da dança e do uso 
de instrumentos de cordas, sopro e percussão específicos, a arte e a cultura das Regiões 
do Brasil. O diferencial do projeto é que compõem a trupe estudantes com necessidades 
específicas (deficiência auditiva, deficiência física, transtornos globais do desenvolvimento 
e distúrbios de aprendizagem).
Instituição: IFB

“PROMETEMOS NÃO CHORAR” – ESPETÁCULO TEATRAL DO GRUPO “O ARREBOL” – 
PROJETO DE EXTENSÃO NORTEARTES – IFAL MARAGOGI (APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: O Grupo é composto por jovens da comunidade de Matriz de Camaragibe e de 
Maragogi e estudantes dos dois municípios também. O Espetáculo “Prometemos não cho-
rar” surgiu a partir da socialização no grupo de uma história real sobre um relacionamento 
iniciado em redes sociais, fato muito comum nos dias atuais, entretanto, com grande ri-
queza comigo-trágica. O texto, produzido a partir citações anônimas do facebook, poemas 
de Álvares de Azevedo – poeta da segunda geração do romantismo brasileiro e tendo como 
sonoplastia as canções românticas populares dos anos 70 e 80, de forma cômica e dramá-
tica faz profundas reflexões sobre a carência afetiva e a solidão humana.
Instituição: IFAL

JANELA DIGITAL DO II CICLO PERNAMBUCANO DE MODA, ARTE E SUSTENTABILIDADE 
(EXPOSIÇÃO/ARTES VISUAIS)
Resumo: As Janelas Digitais sintetizam o inconsciente coletivo através de recortes criativos 
de artistas pernambucanos e suas linguagens contemporâneas sob um olhar multidiscipli-
nar de moda, arte e sustentabilidade. Cada apresentação é composta de aproximadamente 
30 imagens selecionadas em parceria com os autores, seguindo temas que estimulam a 
reflexão social sobre a participação do homem e seu meio. Cada obra apresentada sugere 
um laboratório criativo valioso para a sensibilização e experiência plástica. Em geral, cada 
artista selecionado, bem como os alunos do CODAI/UFRPE, priorizaram em suas técnicas, 
recursos de baixo impacto ambiental como desafio fundamental para um desenvolvimento 
sustentável de suas obras.
Instituição: CODAI/UFRPE
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ARTE DE CADERNO (EXPOSIÇÃO/ARTES VISUAIS)
Resumo: O Arte de Caderno é uma ação educativa, possui o formato de um concurso, que 
resgata desenho feitos durante o ano letivo de forma espontânea geralmente nas últimas 
páginas de cadernos, agenda, provas, dentre outros. A originalidade e espontaneidade des-
sas obras que surgiram de forma despretensiosa e que promovem a riqueza do material. 
Com essa ação, além de resgatar e valorizar essa forma de arte, pretende-se fomentar a 
preservação do patrimônio público, incentivando produção de desenhos no suporte correto 
e não em carteira, paredes, portas e outros.
Instituição: IF Sul de Minas

PINTURA EM TELA IFSULDEMINAS (EXPOSIÇÃO/ARTES VISUAIS)
Resumo: Exposição doze obras produzidas durante as oficinas de pinturas realizadas no IF-
SULDEMINAS – Poços de Caldas. Participaram desse projeto mais de 100 pessoas, sendo 
elas alunos dos cursos integrados e servidores da instituição, que em sua grande maioria 
(92%), tiveram seu primeiro contato com a pintura em tela durante as maratonas de pin-
tura, realizadas em formato de oficinas com grandes grupos de pessoas, promovidas pelo 
projeto nos anos de 2014 e 2015. A diversidade de estilos e técnicas garantiram o intercam-
bio desejado e os bons resultados obtidos pelo projeto.
Instituição: IF Sul de Minas

AMAPÁ: MINHA TERRA, MINHA GENTE, MEU CHÃO, SOB O OLHAR AMAZÔNIDA NO 
MUNICÍPIO DE SANTANA (EXPOSIÇÃO/ARTES VISUAIS)
Resumo: As fotos que expostas foram tiradas pelos alunos e professores do curso de 
logística do IFAP_ Câmpus Santana. As fotos retratam o dia a dia da população ribeirinha 
no verde da floresta e nos rios da Amazônia, bem como a riqueza e a diversidade cultural 
da Amazônia configurada de uma maneira muito especial em sua gente, em sua história 
no pedaço desse chão, habitado por negros, índios e brancos que compõem a essência 
Cabocla do Ser Amapaense.
Instituição: IFAP

ARTE: LINGUAGEM UNIVERSAL PARA DIVERSIDADE (EXPOSIÇÃO/ARTES VISUAIS)
Resumo: Apresentação de obras de arte baseadas na pintura abstrata, sabendo-se que 
se trata de uma forma livre de expressão, a abstração está de acordo com os princípios 
básicos da diversidade.
Instituição: IFMA
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PINTURA EM TELA COM SOLOS - ECO PINTURAS (EXPOSIÇÃO/ARTES VISUAIS)
Resumo: Exposição de pinturas em tela, produzidas com pigmentos de solos/ terras e ex-
posição dos solos com os quais as telas foram produzidas. Os solos são expostos em potes 
de vidro, em tons variados: marrons, avermelhados, amarelados etc., para conhecimento 
das variações de tonalidades possíveis na confecção do pigmento natural.
Instituição: IFRO

MEMÓRIA VIVA (EXPOSIÇÃO/ARTES VISUAIS)
Resumo: Serão apresentadas as fotos referentes as atividades realizadas com os idosos 
durante o projeto de extensão Grupo de ajuda mútua a pacientes com parkinson e familia-
res e do estágio curricular do curso técnico em enfermagem.
Instituição: IFSC

TRIÂNGULO DE MINAS EM TONS E SONS (INSTALAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Instalação composta por instrumentos musicais e sons, faz parte do Projeto de Ex-
tensão Triângulo de Minas em Cores, Tons e Sabores, realizado no Campus Uberlândia durante 
o ano de 2014 e tem como referência a sonoridade das manifestações culturais representativas 
da região do Triângulo Mineiro, entre as quais se destacam a música sertaneja e a Congada 
(manifestação popular de cunho religioso característico da cultura regional). Fundamentado em 
pesquisas e reflexões dos alunos extensionistas e da coordenadora do projeto sobre os elemen-
tos visuais e sonoros e os conhecimentos históricos constitutivos dessa região mineira, este 
trabalho propõe o contato do espectador com os aspectos materiais e imateriais que constituem 
a cultura regional, por meio de objetos e sons que representam as tradições, as memórias, as vi-
sualidades, os saberes e os fazeres típicos das pessoas que vivem nesta região de Minas Gerais, 
peculiarmente entremeada de referências paulistas, goianas e sul-matogrossenses.
Instituição: IF do Triângulo Mineiro

ARTE FRANCESA NA GEOMETRIA PLANA E ESPECIAL (EXPOSIÇÃO/ARTES VISUAIS)
Resumo: Nesta experiência, o educando estuda os conceitos geométricos através da explora-
ção, visualização, manipulação, representação, classificação e análise de formas, bem como 
é incentivado a criar, produzir e comercializar os objetos feitos a partir da técnica conhecida 
como “arte francesa”, que é uma interessante arte de profundidade, contorno e percepção. A 
arte francesa surgiu na antiga china onde era usada na decoração de móveis, figuras cobertas 
de verniz laca, conhecidos como laqueados. Os franceses utilizaram-se dessa técnica inovan-
do com vários recortes da mesma figura, avolumando e dando origem a técnica que mais 
tarde estendeu-se a outros países. Na maioria de nossos trabalhos foram usados de quatro a 
dez sobreposições, dependendo da riqueza de detalhes e do tamanho da figura.
Intituição: SEDUC/PE
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PROGRAMA ESPECIAL: 1ª MOSTRA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA BAHIA NO 3º 
ENCONTRO ESTUDANTIL – TODOS PELA ESCOLA (AUDIOVISUAL)
Resumo: O programa Especial: 1ª Mostra de Educação Profissional da Bahia no 3º Encontro 
Estudantil – Todos Pela Escola apresenta projetos desenvolvidos pelos estudantes e pro-
fessores dos cursos técnicos e de qualificação socioprofissionais, dos Centros Territoriais 
e Estaduais de Educação Profissional (EP) e das unidades escolares que ofertam cursos 
de EP. Estes projetos refletem a concepção do trabalho como princípio educativo e a inter-
venção social como princípio pedagógico, devolvendo à comunidade os conhecimentos e 
habilidades trabalhados no percurso formativo dos cursos na forma de tecnologias sociais, 
criativas e com aplicabilidade na realidade social. Focados em 12 Eixos Tecnológicos, os 
projetos também demonstram a consolidação da Educação Profissional na Rede Estadual 
de Ensino, possibilitando aos adolescentes, jovens e adultos, de todos os Territórios de 
Identidade da Bahia, a formação técnica e profissional integrada à educação básica.
Instituição: Superintendência EP Bahia

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA BAHIA - HISTÓRIA E ESPECIFICIDADES 
(AUDIOVISUAL)
Resumo: A Superintendência de Educação Profissional está desenvolvendo, em parceria 
com o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB, o projeto Trabalho e Educa-
ção, intitulado como A Chave e que consiste na realização de uma série de 15 programas 
audiovisuais, nos 27 territórios de Identidade baianos. O programa A Educação Profissional 
da Bahia - História e especificidades traz uma abordagem sobre a caracterização dos “sur-
tos” de Educação Profissional da Bahia e a história que antecede e sucede a atual Política 
Publica Estadual de Educação Profissional. Essa abordagem se dá em 2 territórios de iden-
tidade dispares – o Litoral Sul e o Sisal, e apresenta a trajetória de 1 estudante e 1 egressa 
da Rede Estadual de Educação Profissional.
Instituição: Superintendência EP Bahia

ELES (AUDIOVISUAL)
Resumo: Curta metragem sobre homofobia, produzido por estudantes do IFPB Campus 
Cabedelo (2014).
Instituição: IFPB

MOSTRA DE VÍDEOS/CURTAS: DIVERSIDADE DE GÊNERO E RELAÇÕES ÉTNICO-
RACIAIS NA SOCIEDADE (AUDIOVISUAL)
Resumo: A Mostra Diversidade de Gênero e Relações Étnico-raciais na Sociedade tem 
como objetivo contribuir com o debate sobre diversidade e gênero, utilizando a produção 
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de audiovisual como metodologia para promover o diálogo crítico sobre as temáticas em 
estudo. Tal proposta resultou na construção de roteiros pelos estudantes, com orienta-
ção dos docentes e bolsistas do PIBID/UFRPE, envolvidos no projeto para (des) construir 
conceitos e possibilitar pensar com os curtas-metragens apresentados. Cada vídeo tem 
duração entre 1 e 5 minutos, e é resultado de um projeto interdisciplinar com as disciplinas 
de Geografia, Sociologia, Filosofia e História. Toda a produção foi realizada pelos alunos do 
Colégio Dom Agostinho Ikas (CODAI), sob a supervisão e coordenação de docentes do CO-
DAI e orientação das bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Instituição: CODAI/UFRPE

OLHOS D’ÁGUA: RAÍZES AFRICANAS EM CONTO (AUDIOVISUAL)
Resumo: Audiovisual apresentado no III Encontro de Literaturas e Culturas do IFPB cam-
pus Campina Grande, baseada na leitura do conto “Olhos d’Água”, de Conceição Evaristo.
Instituição: IFPB

A MALA (AUDIOVISUAL)
Resumo: “A mala” é o nome do filme produzido por alunos e servidores do IFSULDEMINAS 
– Câmpus Poços de Caldas. A produção é uma realização dos estudantes do 1º ano do cur-
so Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio sob a coordenação dos professores 
Márcio Bess (Artes) e Heidi Ferreira (Educação Física). O filme é fruto do trabalho desen-
volvido pelos docentes com os alunos durante a APEC (Atividade de Pesquisa, Extensão e 
Cultura) “Expressão Corporal”. Do gênero comédia do absurdo, “A mala” contará a história 
de uma mala vinda do Japão para a cidade de Poços de Caldas que, aqui chegando, é rou-
bada diversas vezes por figuras inusitadas, como o incrível Hulk, Marilyn Monroe, Carmem 
Miranda, dentre muitas outras. A película não terá falas, apenas imagens e trilha sonora. 
Os atores utilizaram-se do gestual para darem vida a seus personagens. Muito satisfeita 
com o trabalho, a professora Heidi destaca que a atividade foi uma mistura de “cultura, 
arte, diversão e expressão corporal”. Alguns servidores do Câmpus também aceitaram a 
brincadeira e atuaram nas gravações.
Instituição: IF Sul de Minas

MOSTRA DE DOCUMENTÁRIOS SOBRE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE: ESTUDOS DESENVOLVIDOS EM PÓS-GRADUAÇÃO SABERES DA 
TERRA (AUDIOVISUAL)
Resumo: Exposição de metodologia para caracterização socioeconômica, de condições de 
qualidade de vida e análise das oportunidades de desenvolvimento regional em comunida-
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des do interior do estado do Rio Grande do Norte. Apresentação de vídeos de alunos de 
pós-graduação em Educação do Campo - Saberes da Terra, desenvolvido pelos campi do 
IFRN João Câmara, Caicó e Pau dos Ferros. Apresentação de documentário sobre experi-
ência com Economia Solidária no estado do Ceará, visitado por professores do IFRN como 
parte das ações de educação e disseminação de boas práticas.
Instituição: IFRN

DOCUMENTÁRIO 360 GRAUS (AUDIOVISUAL)
Resumo: O documentário tem como proposta contar nossas histórias, enquanto comunidade 
educativa preocupada com a formação integral dos estudantes, utilizando as lentes do audiovi-
sual. A arte cinematográfica foi escolhida como recurso educacional, com o objetivo de retratar 
as experiências de superação vivenciadas por educandos da Escola de Referência em Ensino 
Médio Profª Euridice Cadaval. “360º” trata-se de um curta-metragem que apresenta a trajetória 
de dois estudantes, filhos de pescadores. O primeiro relato traz o depoimento do estudante que 
conseguiu a aprovação em todos os processos seletivos, aos quais se submeteu para ingresso 
na universidade. A segunda experiência trata da conquista de uma vaga para intercâmbio nos Es-
tados Unidos, vista pelo educando como uma oportunidade que mudará sua vida. Essa produção 
faz parte de um projeto maior que uma vez ao mês, apresenta dois filmes: um curta e um longa 
com temáticas pré-definidas. Com estes trabalhos a unidade escolar ganhou reconhecimento 
conquistando premiações no âmbito local e nacional.
Instituição: SEDUC/PE

TRADUÇÃO LÍNGUA AMERICANA DE SINAIS
Resumo: Projeto Cine SENART que apresentou a tradução para língua Americana de sinais em 
uma turma de adolescentes, tendo como objetivos estimular a pesquisa e o debate em torno do 
tema proposto, com a utilização dos diversos idiomas; estimular a conversação livre e a pro-
ficiência em vários idiomas; socializar conhecimentos construídos a partir do tema proposto; 
demonstrar, por meio de atividades recreativas, a utilidade e a importância do uso de uma língua 
para a comunicação entre os povos; proporcionar oportunidades de aprendizagem de novos 
conhecimentos e o enriquecimento do vocabulário; desenvolver o sentimento de pertencimento 
do grupo, fortalecendo sua identidade com vistas a fidelização do aluno de idiomas.
Instituição: SENAC/PE

MÚSICA QUE ALIMENTA - EMPREENDEDORISMO SOCIAL (AUDIOVISUAL)
Resumo: Vídeo sobre Empreendedorismo Social, mostrando que através da música uma jo-
vem de 21 anos ajuda a fortalecer as ações da várias instituições. Vídeo com áudio na língua 
portuguesa acompanhado com as legendas de LIBRAS e a tradução para a língua inglesa.
Instituição: ANEI
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AUDIOVISUAL BESOURINHA (AUDIOVISUAL)
Resumo: Apresentação do Curta-metragem “Besourinha”, ganhador do prêmio “Esporte 
para Todos: Meu Roteiro de Inclusão”, realizado pelo Ministério da Educação em Conjunto 
com a TV Escola em 2013, onde um roteiro sobre a inclusão através do Esporte foi intei-
ramente produzido, filmado e finalizado pelos alunos do EMI Informática do IFSC Câmpus 
Chapecó e posteriormente exibido em rede nacional pela TV Escola.
Instituição: IFSC

PROJETO NOVEMBRO NEGRO DO IFBA VITÓRIA DA CONQUISTA/SÉRIE DE 
DOCUMENTÁRIOS CONQUISTA DE QUILOMBOS (AUDIOVISUAL)
Resumo: Com base nas pesquisas realizadas em Comunidades Quilombolas locais: São 
Joaquim de Paulo; Lagoa de Melquiades e Amâncio; Lagoa de Maria Clemência e Boqueirão 
produziu-se uma série de documentários curtas-metragens denominados Uma Conquista 
de Quilombos contando a História e o cotidiano dessas comunidades.
Instituição: IFBA

INTERSEMIOSE NA LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS NO CEFET-MG (AUDIOVISUAL)
Resumo: Exibição de vídeos produzidos por alunos do Ensino Médio Integrado a partir de 
obras literárias. promovendo uma reflexão sobre estratégias intersemióticas de abordagem 
de obras literárias canônicas.
Instituição: CEFET-MG

A REALIDADE EXISTENCIAL A PARTIR DOS EDUCANDOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS 
(AUDIOVISUAL)
Resumo: Apresentação de um vídeo produzido pelos educandos do IFTM-Câmpus Para-
catu. Tal vídeo reluz a realidade sócio-histórica do trabalhador, que é um dos pilares na 
produção do espaço geográfico, tendo a música “Cidadão”, interpretada por Zé Ramalho, 
como fonte interpretativa.
Instituição: Instituto Federal do Triângulo Mineiro

SHOW TOCANDO HISTÓRIAS (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Apresentação de músicas interpretadas com violão instrumental, abrangendo 
quatro obras autorais do artista e docente Janio Carlos Ramos Teixeira: Ponto de Vista, 
Gota d’água, Segundo Capítulo e Bulão, e obras de autores brasileiros como: Heitor Villa 
Lobos, Baden Powell. As quatro primeiras músicas propostas para esta atividade, fazem 
parte do CD “TOCANDO HISTÓRIAS” de autoria do Docente Janio Carlos, em que o mesmo 
em parceria com projetos de incentivo à Cultura do estado do Acre vem divulgando o violão 
instrumental no estado no Acre em teatros e espaços escolares, incluindo atividades de 
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apresentação musical através de recitais propositivos no campus Sena Madureira e eventos 
como o VIII Encontro Regional Norte da ABEM (Associação Brasileira de Educação musical).
Instituição: IFAC

CAMERATA DE VIOLÕES – PROJETO VIOLÃO NO CÂMPUS (APRESENTAÇÃ/MÚSICA)
Resumo: A atividade consta de uma apresentação musical de uma camerata de violões 
com repertório variado contemplando Música Erudita, Música Popular Brasileira, Música 
Internacional. Trata-se de um projeto desenvolvido no Câmpus Itumbiara, desde 2013, com 
estudantes e servidores.
Instituição: IFG

RECITAL DE POESIAS (APRESENTAÇÃO/LITERATURA)
Resumo: São declamadas poesias de autoria dos alunos, professores e técnicos-adminis-
trativos do Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (CODAI), realizadas a partir de um traba-
lho de sensibilização desenvolvido pela professora de Português, Nara Patriota e bolsistas 
do Programa PIBID, baseado na temática geral do III FMEPT.
Instituição: CODAI/UFRPE

LITERATURA - CONTAÇÃO DE HISTÓRIA (APRESENTAÇÃO/LITERATURA)
Resumo: Usando uma ferramenta lúdica - conta-se uma história envolvendo o público com 
um truque das cordas.
Instituição: IF Baiano

A MÚSICA RIO-GRANDENSE (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Interpretação de músicas típicas do Rio Grande do Sul.
Instituição: IF Farroupilha

COMPASSOS RECIFENSE (APRESENTAÇÃO/DANÇA)
Resumo: Frevo, forró, xaxado e poesia, são alguns dos temas abordados na montagem. O 
espetáculo baseou-se em elementos fortes da cultura pernambucana que resultaram em 
um espetáculo marcante e poético.
Instituição: Colégio Maria Tereza

OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS (OFICINA/LITERATURA)
Resumo: A oficina objetiva primeiramente discutir a importância da contação de histórias 
para crianças e em seguida apresentar técnicas de contação de histórias com o auxílio de 
materiais, tais como: avental de histórias, fantoches, colher de madeira, etc. No decorrer da 
oficina algumas histórias serão contadas.
Instituição: IFRO
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MÚSICA E CIDADANIA: UMA PROPOSTA EDUCACIONAL (OFICINA/MÚSICA)
Resumo: A atividade tem como propósito contribuir para uma reflexão acerca das possi-
bilidades pedagógicas da MPB para o tratamento interdisciplinar de temas como cidada-
nia, violência e inclusão social. A oficina compreende os seguintes passos: introdução de 
reflexão sobre os desafios do trabalho pedagógico sobre temas como violência, cidadania 
e inclusão social; troca de experiências sobre as possibilidade e limites da MPB, em seus 
diversos períodos, para o uso pedagógico de suas canções. Oitiva de músicas que abordam 
as temáticas violência, cidadania e inclusão social. Elaboração coletiva de um projeto in-
terdisciplinar no qual as músicas selecionadas possam ser utilizadas de modo a promover 
uma educação integradora e fortalecedora de componentes curriculares.
Instituição: IFRO

TEATRO E CIDADANIA (OFICINA/TEATRO)
Resumo: Oficina de Teatro, envolvendo teoria e prática de jogos teatrais, técnicas de improvisa-
ção e exercícios do teatro do oprimido. Nesta oficina, trabalhamos e aliamos teoria e práticas, 
técnicas, jogos teatrais e alguns elementos do teatro do oprimido, sistematizadas por Boal. Vi-
sando despertar essa visão crítica e cidadã e o teatro enquanto arte, linguagem e conhecimento.
Instituição: IF Fluminense

DIÁLOGO CIÊNCIAS, ARTES E TECNOLOGIA: ABORDAGENS DA TEORIA DA 
RELATIVIDADE NA EDUCAÇÃO (OFICINA/ARTES VISUAIS)
Resumo: A proposta desta oficina é estimular a reflexão sobre as abordagens interdiscipli-
nares no ensino da Física Moderna, em uma perspectiva histórica e epistemológica, pro-
movendo a experimentação criativa na interpretação do conceito de tempo. A atividade está 
inserida no projeto de extensão Tópicos de Física Moderna para o Ensino Médio do IFSP, para 
o qual produzimos o vídeo “Tempo Relativo” - uma interpretação do Paradoxo dos Gême-
os, articulando dança contemporânea, música eletroacústica e tecnologias audiovisuais. Os 
participantes do III FMEPT são convidados a elaborar outras interpretações do vídeo “Tempo 
Relativo”, a partir das quais produziremos vídeos de curta duração. Organizados em grupos, 
eles podem criar desenhos, pinturas, crônicas, poemas, músicas, performances e outros, que 
são gravados em vídeo e posteriormente finalizados e publicados no canal virtual do projeto.
Instituição: IFSP

APRESENTAÇÃO DO CORAL “SOMOS UM SÓ” (APRESENTAÇÃO/CULTURA INCLUSIVA)
Resumo: Apresentação de músicas sinalizadas utilizando-se a Língua Brasileira de Sinais 
– LIBRAS.
Instituição: IFMA
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DESMISTIFICANDO A METODOLOGIA CIENTÍFICA: ATIVIDADES LÚDICAS COMO 
INSTRUMENTO DE REFLEXÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
(OFICINA/CULTURA INCLUSIVA)
Resumo: A atividade irá trabalhar o conteúdo Metodologia Científica para escritas de arti-
gos e desenvolvimento de projetos acadêmicos por meio de um JOGO DE TABULEIRO HU-
MANO enorme e pinos humanos sobre ele. Os jogadores irão brincar com um enorme dado 
e andar pelas casinhas. Em cada casa algo acontecerá, como voltar para trás, ganhar algum 
item ou poder brincar com alguém. O jogo de tabuleiro, além do caráter lúdico e divertido 
que proporciona ao jogador, também desenvolve funções que vão além do entretenimento, 
envolvendo também aspectos sociais, cognitivos e afetivos do participante.
Instituição: IF Sudeste de Minas Gerais

BUMBA MEU BOI DO MARANHÃO (APRESENTAÇÃO/DANÇA)
Resumo: A encenação do bumba-meu-boi maranhense é uma espécie de auto em que se 
misturam teatro, dança e música. Tradicionalmente realizado no período das festas juninas, 
o bumba-meu-boi encena o rapto, morte e ressurreição do boi, uma história que de certa 
forma metaforiza o ciclo agrário. Musicalmente, ele engloba vários estilos brasileiros, como 
os aboios, canções pastoris, toadas, cantigas folclóricas e repentes, tocados em instru-
mentos típicos do país, tanto de percussão como de cordas.
Instituição: IFMA

MÚSICA PARA TODOS (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Música para todos pretende mostrar por meio da música, e mais especificamente 
por meio de uma apresentação musical, a grande diversidade cultural existente na socie-
dade atual, contribuindo para a cidadania e a inovação. Essa apresentação será realizada 
pelo grupo de sax do IFPB, que teve início em agosto de 2007, a partir das aulas de artes 
ministradas pelo professor Draylton Siqueira.
Instituição: IFPB

ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA E DO CORAL DO COLÉGIO MILITAR DO RECIFE 
(APRESENTACÃO/MÚSICA)
Resumo: A banda de música e o coral buscam, através de suas atividades, influenciarem 
física e mentalmente os seus participantes, podendo contribuir ainda para a harmonia pes-
soal, facilitando a integração e inclusão social. Diretamente subordinada ao Comandante do 
Corpo de Alunos, a banda e o coral são constituídos por alunos que em sua maioria tiveram 
iniciação musical no próprio CMR. A banda e o coral contam hoje com cerca de 70 alunos, 
sendo 40 da banda e 30 do coral, que executando um variado repertório, tem abrilhanta-
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do diversos eventos e solenidades, levando cultura e entretenimento ao público interno e 
externo. Apresentação baseada em repertório de músicas regionais, MPB e internacional.
Instituição: Colégio Militar do Recife

BANDA MUSIF (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: A banda, de formação POP (bateria, guitarra, teclado, voz, etc), é composta ex-
clusivamente por alunos do ensino médio integrado à educação profissional. O objetivo é 
proporcionar ao público uma experiência musical agradável, através da execução de músi-
ca de diversos gêneros e estilos.
Instituição: IFCE

MAVI BAND (MÚSICA, AMOR E VIDA) (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Em julho de 2012, na Escola de Referência em Ensino Médio Profª Amarina Si-
mões, situada no bairro do Nobre, município de Paulista, surge o Projeto Plural, o qual 
estimula cultura no ambiente escolar, desenvolvendo projetos com artes plásticas, cênicas, 
dança e música. Na música, com o trabalho MÚSICA, AMOR E VIDA, surge o grupo MAVI, 
sob orientação e supervisão do Prof. Walmir Ribas, na Gestão do Prof. Andreson Castro, 
um grupo de jovens estudantes que começam a brilhar a partir da expressão da musicalida-
de. A ideia principal do projeto aproxima educandos, trabalha potencialidades e apresenta à 
sociedade em geral jovens músicos, que em seus horários livres ensaiam e criam arranjos 
musicais para músicas populares brasileiras prazerosamente cantadas e tocadas.
Instituição: SEDUC/PE

B-ROCK (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: O espetáculo aqui proposto, denominado “B-Rock”, consiste em uma apresentação 
musical com formação de banda de rock com repertório brasileiro, formada exclusivamente por 
alunos do IFRN Campus Santa Cruz. O espetáculo é composto por repertório que retrata a evo-
lução do Rock nacional, num passeio musical por todos os momentos marcantes deste gênero 
musical: seu início na década de 60, o sucesso da Jovem Guarda, o grande crescimento na déca-
da de 70 estimulado pela expressão contra a opressão do regime militar, o ápice da popularização 
ocorrida na década de 80 e também a modernização ocorrida até os dias de hoje.
Instituição: IFRN

ELO AMARELO (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: O grupo Elo Amarelo apresenta um show com 10 músicas autorais. As letras 
são educativas e abordam temas alinhados com o momento atual, tratando da preserva-
ção e conservação do ambiente e da cultura para o aproveitamento das futuras gerações. 
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As músicas têm uma filosofia ambientalista e humanista que visam à construção de uma 
sociedade mais igualitária. O conteúdo musical irá passear pelos ritmos brasileiros, com 
ênfase no congo, ritmo natural do Espírito Santo. A apresentação irá avançar no balanço 
rítmico, combinando o congo com o maracatu, o congo com o olodun e o congo com o 
xote para ilustrar a marcação típica.
Instituição: IFES

MARABAIXO: CULTURA VIVA DO AMAPÁ (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: O Marabaixo é a maior manifestação cultural do Estado do Amapá. É um ritual de 
origem africana, que compõe algumas festas católicas populares em comunidades negras 
da área metropolitana da cidade de Macapá. Ele acontece no ritmo de tambores ou das cai-
xas, instrumentos de percussão construídos com madeira e pele de animais. As mulheres 
dançam de forma vigorosa, com suas saias de cores vivas, no ritmo forte e intenso dos 
batuques. Os homens cortejam as damas, fazendo gestos da queda de corpo.
Instituição: IFAP

MÚSICA POPULAR BRASILEIRA PARA TRIO DE SAXOFONES (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Música Popular Brasileira para Trio de Saxofones é um show realizado por es-
tudantes do Curso Técnico em Instrumento Musical, Salvador, Bahia. Socializa com as 
diversas gerações o (re) conhecimento de determinados gêneros musicais da cultura po-
pular brasileira, desde sua concepção até a forma de execução, utilizando o saxofone como 
instrumento melódico. Serão apresentadas algumas semelhanças entre estilos da música 
de Pernambuco e da Bahia.
Instituição: Superintendência EP Bahia

ENCHENDO O SAX (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Quinteto de Saxofone do curso Técnico em Instrumento Musical, oriundo do 
laboratório de grupos musicais.
Instituição: IFG

OS CHOROS DO REI DO BAIÃO: TOCANDO OS CHOROS DE LUIZ GONZAGA EM SUA 
TERRA NATAL (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Divulgar músicas do gênero Choro, compostas por Luiz Gonzaga no período que 
antecedeu o seu sucesso nacional. Além disso, iremos cantar e tocar obras musicais da 
cultura brasileira e nordestina, com ênfase em Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, que, 
juntos, tornaram-se referência nacional no que diz respeito à qualidade musical e à valori-
zação da música nordestina.
Instituição: IF Sertão Pernambucano



28/05/2015ATIVIDADES CULTURAIS

MACULELÊ ALTERNATIVO (APRESENTAÇÃO/DANÇA)
Resumo: O Maculelê alternativo visa apresentar aos discentes e à comunidade em geral 
uma modalidade de dança de origem afro-brasileira com influências indígenas, portanto 
representativa da miscigenção que caracteriza o povo brasileiro; conscientizar de forma 
coreografada e ritmada o despertar para a reciclagem do lixo ou material que perdeu sua 
utilidade, além de trabalhar as capacidades motoras e físicas do discente, envolvendo a 
formação holística do mesmo.
Instituição: IFPI

OS SERTANEJOS NO REINO DA GRAMÁTICA (APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: O Dr. Alfabeto completa 18 anos e, por direito, assume o reino da gramática no 
lugar de seu tio Coronel Analfabeto. Com medo de perder o torno, o Coronel confisca as 
palavras do reino da gramática, forçando as ministras da gramática a recorrerem ao Dr. 
Alfabeto para lutar pelo seu trono e pela libertação do reino da gramática.
Instituição: IFCE

ANTÍGONA (APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: A apresentação de Antígona, tragédia que compõe a trilogia tebana escrita por 
Sófocles, é fruto da metodologia de trabalho desenvolvida na disciplina de Língua Por-
tuguesa e Literatura, no 2º ano do curso de Edificações Integrado do IFRN-Campus São 
Gonçalo do Amarante, envolvendo a intertextualidade, a interdisciplinaridade e a concepção 
de educação como formação integral para a construção da cidadania.
Instituição: IFRN

TAEKWONDO IFSP: RESPEITO E EDUCAÇÃO (APRESENTAÇÃO/CULTURA INCLUSIVA)
Resumo: Será feita uma apresentação onde será exposta a cultura coreana através da arte mar-
cial milenar – Taekwondo. Durante a apresentação serão realizados movimentos de ataque, de-
fesa, poomsae (luta contra adversário imaginário), quebramentos, lutas (modalidade olímpica). 
Além de exercícios aeróbicos e alongamentos utilizados no aquecimento dos atletas.
Instituição: IFSP

GRAFITE: MOSTRA DE FILMES E DOCUMENTÁRIOS (OFICINA/AUDIOVISUAL)
Resumo: Esta oficina é de caráter teórico-prático. Objetiva promover uma reflexão sobre o gra-
fite, comumente conhecido com Arte de Rua (Street Art), apresentando um breve histórico da 
primeira geração do grafite nos EUA e Brasil; seus principais alvos, estilos, meios e métodos de 
intervenção urbana. Além disso, almeja estimular o desenvolvimento de métodos didáticos e 
processos criativos por meio da técnica do estêncil grafite para aplicação em sala de aula.
Instituição: IFRJ
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BRINQUEDOS ÓPTICOS & TECNOLOGIAS DO PRÉ-CINEMA (OFICINA/ARTES VISUAIS)
Resumo: Atividade de cunho teórico-prática - inclusive, lúdica - que pretende abordar os 
“mistérios” da imagem em movimento, através da construção de alguns brinquedos ópti-
cos, como taumatrópio, zootrópio e flip-book. Promovendo, assim, o contato com técnicas 
precursoras do cinema, refletindo sobre a evolução das tecnologias de produção audiovi-
sual e incentivando a criação de brinquedos ópticos.
Instituição: IFBA

ADMIRÁVEL MUNDO NOVO: LIMITES E POTENCIALIDADES DA CIDADANIA A PARTIR 
DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (OFICINA/LITERATURA)
Resumo: O grupo vai confeccionar um painel com dimensões aproximadas de 1,50mx1,50m. 
Serão providenciados e utilizados pelo grupo os seguintes materiais: tecido onde será feito 
o painel; fita adesiva; pincéis; recortes de jornais; revistas; frases do livro Admirável Mundo 
Novo. Todo esse processo é acompanhado por explicações e reflexões suscitadas pelo 
grupo acerca dos limites e potencialidades da cidadania no processo educacional.
Instituição: IFMS

VERSOS, PROSAS E POESIAS (APRESENTAÇÃO/LITERATURA)
Resumo: Apresentação de versos, prosas e poesias, cordel e repente com o objetivo de 
promover a disseminação da arte e da cultura.
Instituição: IFB

O REVOLUCIONÁRIO PALHAÇO VERDE GAIA FILHO (APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: Verde Gaia Filho é um guerrilheiro revolucionário forjado no sofrimento de um mundo 
contemporâneo que clama por respostas para os crescentes problemas ambientais. Depois de 
girar o planeta, ele chega especialmente para realizar essa palestra e compartilhar com o maior 
número de escolhidos as cinco revolucionárias respostas verdes que podem frear a crise am-
biental e trazer a paz e tranquilidade verde para nossas vidas afogadas em poluição, destruição e 
morte. Com toda certeza, se ao final da palestra cada um não tiver se tornado um revolucionário 
guerrilheiro ambiental, ao menos terá dado grandes e sonoras risadas esverdeadas.
Instituição: IFSC

D. QUIXOTE X LAMPIÃO (APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: Dom Quixote x Lampião é uma peça com base na poesia “Desafio entre Lampião 
e Dom Quixote”, de Selma Maria Tenório Nunes, com adaptações para teatro, realizadas 
pela acadêmica do curso de Letras Espanhol do Instituto Federal Larisse Kariny Craveira, 
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com o apoio do projeto INOVA, que incentiva novas ações de ensino. Dom Quixote versus 
Lampião busca trazer um contexto atual, onde as tecnologias são absurdamente utilizadas, 
mas sem o enriquecimento da cultura. Assim, como que por encanto, surge a fada Tem-
pus. Tempus é a fada do tempo, completamente desajeitada, ela não gosta de ser vista por 
humanos e sempre tenta levar sua atividade muito a sério. Ela controla o tempo de todo o 
planeta, mas não consegue controlar seu próprio tempo e acaba criando muitas confusões, 
como o encontro entre Lampião e Dom Quixote, que promete trazer grandes confusões, 
tanto pela questão linguístico-cultural, quanto pelo período histórico em que estão inse-
ridos. Porém, a surpresa está no aparecimento de Chicó, que salta do livro do magnífico 
escritor Suassuna diretamente para o espetáculo D. Quixote X Lampião.
Instituição: IFRR

PROJETO BANZEIRO: NOSSA DANÇA, NOSSA CULTURA (APRESENTAÇÃO/DANÇA)
Resumo: O grupo Banzeiro, através do espetáculo: “Miscigenação Cultural”, apresentará 
uma cênica coreográfica que utiliza as diferentes oscilações corporais otimizadas nos cor-
pos através da dança do ritmo amazonense que encanta a todos: o Boi-Bumbá. A apresen-
tação será dividida em três etapas: Na primeira, os bailarinos apresentarão a miscigenação 
cultural amazônica e brasileira, através de suas danças, brincadeiras, costumes e lendas. 
Na segunda etapa será encenada a lenda da cobra grande, lenda muito conhecida na região 
amazônica; nesta coreografia os alunos formarão a cobra grande com elementos típicos 
regionais. Ao final, os bailarinos dançarão uma toada de cada boi-bumbá de Parintins, 
exaltando e valorizando a cultura e o folclore da região amazônica.
Instituição: IFAM

O ESPETACULAR SUPER AMÔNIA – GRUPO IF FARROUPILHA EM AÇÃO 
(APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: O teatro aborda a descoberta da Amônia e seus usos de uma forma engraçada 
e de fácil entendimento, onde um milho fala e o Super-herói é uma molécula de amônia 
sintetizada. Também retrata um laboratório da década de 1900, onde os cientistas químicos 
Harber e Bosch fazem a descoberta da Amônia e a criação do Super-herói!
Instituição: IF Farroupilha

TEATRO DE CEGO DO AMAZONAS (APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: È uma peça de teatro resumida em 03 atos. Em cada ato se discute o preconceito 
e a discriminação vivida pelo cego em várias atividades do seu dia a dia.
Instituição: IFAM
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FARIA TUDO OUTRA VEZ SE PRECISO FOSSE (APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: Com o objetivo de promover a ampliação da consciência histórica da militância 
negra e a valorização de personalidades que marcaram a luta pela igualdade racial, os 
alunos dos cursos técnicos interpretam estas personalidades em direta integração com o 
público participante do Fórum, relatando suas experiências e histórias.
Instituição: IFSP

OS ENCANTOS DA AMAZÔNIA EM VERSOS E PROSAS CABOCLOS
(OFICINA/LITERATURA)
Resumo: Oficinas de declamação poética e contação de histórias. As obras trabalhadas 
serão de escritores amapaense e da Amazônia.
Instituição: IFAP

OFICINAS DE ARTE: CRIAÇÃO E APRECIAÇÃO (OFICINA/MÚSICA)
Resumo: Os participantes receberão instruções simples sobre alguns conceitos especí-
ficos da linguagem musical como, por exemplo, noções de ritmo, valores, compassos, 
parâmetros sonoros, etc. Em seguida, serão disponibilizados para o público participante 
os instrumentos de percussão produzidos pelos alunos do IFTM, a partir de materiais re-
aproveitados - latas, cabos de vassoura, chocalhos, etc. A partir daí, inicia-se a criação e 
execução de sequências específicas de sons, em consonância com o ritmo e compasso 
estabelecidos pelos oficineiros.
Instituição: IF do Triângulo Mineiro

DOCES FLAUTAS DOCES (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: O grupo objetiva ofertar ao público uma cartela musical do mais alto nível da 
música popular brasileira, contemplando compositores diversos, tendo como foco a am-
bientação musical para essa formação camerística.
Instituição: IFCE

SONS TRANSVERSAIS DO IFCE (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Visando à difusão da música brasileira por meio do som de flautas transversas, o 
objetivo principal é levar ao público a música brasileira em seus variados ritmos (choro, maxixi, 
samba, baião, xote, bossa, entre outros), com arranjos para duos, trios e quartetos, acompanha-
dos por instrumento harmônico (violão ou teclado) e percussão. Todos os arranjos são feitos 
especialmente par ao grupo e contemplam um repertório formado por músicas de Pixinguinha, 
Luiz Gonzaga, Noel Rosa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Dominguinhos, dentre outros.
Instituição: IFCE
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ORQUESTRA DE VIOLÕES DO IFSC-LAGES (CONCERTO DIDÁTICO)
(APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: A proposta consiste em uma apresentação musical, onde é feita uma breve expo-
sição sobre os projetos e realizados, seguida da execução de alguns temas musicais (ar-
ranjos próprios de músicas regionais e folclóricas); também pode ser entendido como uma 
breve mostra do trabalho realizado a partir dos projetos de extensão: Concertos Didáticos 
(2014), e Orquestra de Violões (2014/15), ocorridos em escolas municipais (EMEB’s) e no 
IFSC - Campus Lages; as atividades iniciaram com a oferta de oficinas de música à comu-
nidade, resultando na formação de um grupo musical (instrumental) de cordas pulsadas 
(violões), formado por alunos do IFSC e das oficinas.
Instituição: IFSC

UM OLHAR PARA A DIVERSIDADE – OFICINA DE PRODUÇÃO LITERÁRIA (OFICINA/
LITERATURA)
Resumo: A oficina é realizada em momentos. 1º. Leitura dramatizada da história Menina boni-
ta do laço de fita, de Ruth Rocha. Abertura da oficina e apresentação da proposta de trabalho 
do dia. Leitura coletiva de trechos dos documentos sobre Educação em Direitos Humanos 
2º. Audição da música Ai Que Saudades Da Amélia. Os participantes traçam um perfil de 
mulher que é apresentado pela canção. São propostos questionamentos relativos ao papel 
da mulher na sociedade e no relacionamento afetivo. 3º. Divisão da sala em grupos de até 5 
participantes. Distribuição dos demais textos literários para leitura compartilhada. Os partici-
pantes deverão comparar a relação entre as personagens dos textos. 4º. Cada integrante, in-
dividualmente, produz um texto literário em uma das diferentes modalidades: conto, crônica, 
poesia, acróstico. Tal texto tem como tema a o respeito à diversidade, tendo como base o que 
se discutiu na oficina. 5º. Apresentações dos textos produzidos para apreciação do grupo.
Instituição: IFES

LITERARTE – MEMÓRIA & CRIAÇÃO (OFICINA/LITERATURA)
Resumo: Oficina desenvolvida a partir da contextualização da vida e obra dos autores, com 
a exibição de pequenos vídeos. Em seguida, será feita a leitura compartilhada de trechos 
selecionados dos autores e promover-se-á uma discussão acerca das temáticas e da cons-
trução textual. O momento seguinte implicará a criação de textos pessoais que dialoguem 
com os fragmentos lidos. Por fim, as produções serão reunidas em um formato compacto, 
em forma de fanzine (material fotocopiado), cuja criação será coletiva e terá distribuição 
gratuita nas dependências do evento.
Instituição: IFBA
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OFICINA DE FORMAÇÃO BÁSICA TEATRAL: DIVERSIDADE SOCIAL E INTEGRAÇÃO 
ESTUDANTIL (OFICINA/TEATRO)
Resumo: A abordagem será teórica e prática, com exposição literal e composição artística, 
buscando apresentar uma reflexão crítica da própria condição humana a partir do trabalho 
artístico que confronta esta realidade. Objetiva desenvolver com o integrante estratégias 
para um melhor desempenho em público, apresentando assim, parte da literatura e técnicas 
teatrais que embasam o teatro antigo e contemporâneo no Brasil e no mundo, utilizando Ber-
told Brecht, Grotowiski, Stanislaviski, Eugênio Barba, Pascoal Carlos Magno entre outros.
Instituição: IFRJ

CORAL DO IFPE CAMPUS RECIFE (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Apresentação do coral com repertório selecionado de compositores nordestinos, 
com nossas raízes culturais caracterizando e divulgando a diversidade.
Instituição: IFPE

CORAL DE SALGUEIRO (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: Realização de uma apresentação musical de Coral com alunos do IFSertão-PE Cam-
pus Salgueiro, onde será apresentado um cardápio diversificado com peças do imaginário ser-
tanejo, da MPB, clássicos do pop mundial, música africana, Rock dos anos 50, entre outros.
Instituição: IF Sertão Pernambucano

MISSA NORDESTINA (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: A apresentação musical refere-se à obra do compositor e maestro pernambucano 
Clóvis Pereira, que através da composição de uma missa nordestina valoriza elementos 
próprios da regionalidade, resultado de uma pesquisa incessante aliada a uma vivência real 
e objetiva da cultura do Nordeste.
Instituição: IFPE
29/05/2015

FILHOS DO CARIRI E MONTIF BAND (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: A banda regional “Os Filhos do Cariri”, enfoca a cultura caririzeira, através de mú-
sicas e poemas, de artistas e compositores do cariri paraibano; com Montif Band, grupo de 
professores do IFPB campus Monteiro voltado para a prática musical instrumental coletiva, 
caracterizada pela diversidade musical intercutural e formação instrumental diferenciada.
Instituição: IFPB
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APRESENTAÇÃO MUSICAL – INSTRUMENTAL E VOCAL (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: O grupo musical foi formado com o objetivo de desenvolver a prática musical cole-
tiva no âmbito escolar, com vistas à formação humana e ao desenvolvimento integral dos in-
divíduos. A apresentação consiste em execução instrumental e vocal de estudantes do curso 
integrado – nível médio, através de repertório com música popular brasileira e internacional.
Instituição: IFRN

RELEMBRANDO O CLUBE DA ESQUINA – (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: A atividade proposta se configura como um show vocal com acompanhamento 
instrumental do grupo vocal EntreNotas (projeto desenvolvido pelo IFPI, Campus Teresina 
Central), relembrando os grandes sucessos do Clube da Esquina, formado por artistas de 
renome internacionalmente conhecidos, como: Lô Borges, Flávio Venturini, Beto Guedes, 
Milton Nascimento, dentre outros.
Instituição: IFPI

ALDEIA DE MÚSICA: EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS DA ETNIA TICUNA DO ALTO 
SOLIMÕES (APRESENTAÇÃO/MÚSICA)
Resumo: A atividade consta de uma rápida apresentação do Projeto, em forma de expla-
nação dos objetivos, de quem são os participantes e apresentação dos componentes. São 
executadas 7 canções em português e língua Ticuna.
Instituição: IFAM

ORQUESTRA DE VIOLÕES DO IF FLUMINENSE – CAMPUS CENTRO (APRESENTAÇÃO/
MÚSICA)
Resumo: A Orquestra de Violões do IF Fluminense – Campus Centro, orientada pelo pro-
fessor Victor Matos, é formada exclusivamente por alunos da instituição. Apresenta um re-
pertório eclético que vai desde gêneros populares brasileiros até a música de concerto. De 
caráter escolar, os princípios fundamentais desta ação são: a socialização dos envolvidos; a 
sensibilização das práticas artística; o aprimoramento de habilidades musicais; a formação 
de plateia; o desenvolvimento cultural, entre outros.
Instituição: IF Fluminense

ENFIM, INSTITUTO FEDERAL! (APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: A peça aborda, de forma geral, a importância dos Institutos Federais enquanto institui-
ções de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados 
na oferta de educação profissional e tecnológica e, de forma específica, a importância do Instituto 
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Federal do Norte de Minas Gerais - IFNMG para a sua região de abrangência. Conta a história da 
origem dos Institutos Federais desde a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, em 23 de 
setembro de 1909, pelo então Presidente da República, Nilo Peçanha, até a lei de criação dos 
Institutos Federais, em 29 de dezembro de 2008, de forma lúdica e criativa.
Instituição: IF Norte de Minas Gerais

ALQUIMIA (APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: Apresentação teatral que utiliza a representação na divulgação e disseminação de 
conhecimentos sobre as ciências e é apresentada pelos alunos do 3º ano do curso Técnico 
em Química integrado ao Ensino Médio, e através da apresentação de peças teatrais o gru-
po pretende despertar o interesse pela Química, em particular.
Instituição: IF Norte de Minas Gerais

“OLHE EU AQUI!” (OFICINA/ARTES VISUAIS)
Resumo: O projeto de Extensão da área temática de Cultura, voltado para a arte da pintu-
ra, denominado “Posso Fazer!” foi executado no Campus Campos-Centro do IFF, no ano 
letivo de 2013, como segunda etapa de aprimoramento artístico e estético que teve início 
em 2012 com o projeto piloto, realizado por três meses, que recebeu o título de “Estou 
Aqui!”, e que em 2014 se desdobrou no projeto de continuidade que recebeu o nome de 
“Consegui!”. Todos eles têm em comum o objetivo principal de potencializar talentos que 
por vezes estão “adormecidos” perante a falta de comunicabilidade entre as pessoas com 
as outras e consigo mesmas, em diversas situações.
Instituição: IF Fluminense

OFICINA DE LITERATURA DE CORDEL E REPENTE PARA ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO 
E TECNOLÓGICO (OFICINA/LITERATURA)
Resumo: A Oficina de Cordel e Repente para alunos do Ensino Técnico e Tecnológico tem 
por objetivo aproximar esse público da arte do cordel e do repente. Ao mesmo tempo 
chama atenção para a estética do poema na escrita e na oralidade, na grafia e no som. 
Além disso, a oficina propõe despertar o aluno não só para a formação profissional, mas 
demonstrar a preocupação com a formação de leitores, com a valorização da Literatura Po-
pular, com a divulgação desta arte para regiões ocupadas por nordestinos, distantes de sua 
terra natal, aproximando-os de sua cultura e aproximando esta cultura de outras culturas, 
de forma que um enriqueça o outro.
Instituição: IFRO
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COSPLAY E LENDAS DO FOLCLORE NORDESTINO (PERFORMANCE/ARTES VISUAIS)
Resumo: Difundir a Cultura Nordestina por meio da produção e apresentação de Perfor-
mance Artística de alguns personagens de lendas, traduzidos na forma da cultura Cosplay, 
promovendo a interdisciplinaridade e a parceria intercampus. A metodologia utilizada cons-
tará da idealização dos modelos, modelagem 3D de peças, com a utilização de softwares 
específicos, corte e produção de peças e adereços, confecção de indumentária, culminando 
com a apresentação dos personagens das Lendas do Folclore Nordestino pelos alunos dos 
Cursos de Engenharia Mecânica, do campus Teresina Central, e Técnico em Vestuário e 
Técnico em Saneamento, do campus Teresina Zona Sul.
Instituição: IFPI

RECRIANDO AS RAÍZES DO BRASIL (APRESENTAÇÃO/DANÇA)
Resumo: O espetáculo Recriando as Raízes do Brasil é, antes de tudo, a culminância de um 
trabalho pedagógico interdisciplinar realizado com os estudantes da Escola de Referência em 
Ensino Médio de Beberibe - EREMB, desde 2011. Inicialmente os professores das disciplinas 
de Sociologia e Língua Portuguesa, respectivamente, Constantino Melo e Pedro Henrique de 
Melo desenvolveram um projeto de desenvolvimento da escrita com os estudantes do 2ºs e 
3ºs anos do ensino médio que virou o livro Dissertando as raízes do Brasil. Com isso, todo 
esse conhecimento serviu como base para a montagem deste espetáculo de Dança Popular 
e Contemporânea, que nos mostra de forma poética, cênica e corporal como a identidade 
brasileira é constituída. As sequências coreográficas iniciam mostrando o português como 
primeiro desbravador a chegar em nosso território, destacando sua relação com o mar. Em 
seguida, o índio é apresentado como dono e conhecedor das terras e das matas. O negro 
surge como figura forte, de resistência, e mostra toda sua força. E finalmente as três etnias 
misturam-se numa grande coreografia para confirmar a miscigenação do povo brasileiro.
Instituição: SEDUC/PE

PIRANDELLO? NUNCA MAIS... (APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: O Grupo Nós do Teatro do Campus Campos Centro do IFFluminense se propõe 
apresentar a peça: Pirandello? Nunca mais..., uma adaptação dos textos de Luigi Pirandello, 
Seis personagens à procura de um autor, e de Ricardo Hofstetter, Pirandello Nunca mais!, 
como parte das comemorações de seus 20 anos de existência. Luigi Pirandello e Ricardo 
Hoffsteter emprestam suas criações que, reunidas, resultam na obra apresentada no III 
FMEPT. Uma obra metateatral, em que o texto discorre sobre sua própria tecitura dramática 
e, simultanemente, revela angústias que atormentam dramaturgos e seus personagens.
Instituição: IF Fluminense
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AUTO DA VERACIDADE (APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: Adaptação do Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente, um clássico da literatura, 
ele retrata a sociedade portuguesa do século XVI, e ao mesmo tempo possui temas atuais, 
com uma boa sátira à sociedade. Os alunos foram estimulados pelo professor de Português 
Thiago da Câmara Figueiredo (agora professor do IFPE-Cabo de Santo Agostinho), a ler os 
autos de Gil Vicente e de Ariano Suassuna e a produzirem esquetes de teatro, produzidos 
por eles mesmos, divididos em grupo, para serem apresentados para a comunidade esco-
lar. A partir desse estímulo inicial, o grupo se destacou e continuou a ser solicitado para 
outras participações envolvendo teatro na escola, agora com coordenação da professora de 
Português Nara Patriota e equipe de supervisores e bolsistas do PIBID do CODAI.
Instituição: CODAI/UFRPE

“EU SINTO O AMOR” (APRESENTAÇÃO/DANÇA)
Resumo: A apresentação consiste em um solo de dança contemporânea inspirado pela músi-
ca “Chandelier” da cantora Sia. Os embates de um corpo cheio de inquietações pela incessan-
te exposição corporal, a busca pelo corpo perfeito, a identidade do ser cênico e o ser pleno, e 
o dualismo permitido x proibido encontram-se expressados pela linguagem da dança.
Instituição: Instituto Federal do Triângulo Mineiro

O IMORTAL E ARMORIAL: ARIANO SUASSUNA E SUAS CRIAS LITERÁRIAS 
(APRESENTAÇÃO/TEATRO)
Resumo: Nesta obra, o narrador conta e apresenta algumas obras que o escritor construiu 
no decorrer da sua vida, inspirado em registros de apresentações deixadas por Ariano Su-
assuna, acompanhadas por encenações de personagens mais emblemáticos de suas obras.
Instituição: IFPE

ATIVIDADES CIRCENSES: PEDAGOGIA CORPORAL E ESTÉTICA (OFICINA/CIRCO)
Resumo: Mostra de imagens, vídeos e materiais confeccionados durante o ano de de-
senvolvimento do Projeto de Extensão no IFSudesteMG – Câmpus Barbacena, além de 
uma oficina para experimentação de elementos circenses, em uma perspectiva lúdica e de 
promoção da cidadania.
Instituição: IF Sudeste de Minas Gerais

ARTE DE RUA: O GRAFITE NA SALA DE AULA (OFICINA/ARTES VISUAIS)
Resumo: A atividade objetiva promover uma reflexão sobre o grafite, comumente conheci-
do como Arte de Rua (Street Art), além disso, visa compartilhar experiências no campo da 
Arte Educação com base em projetos de criação desenvolvidos com estudantes do IFRJ. 
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Visa ainda, articular conceitos teóricos e históricos, considerando o surgimento do grafite, 
as intervenções urbanas no espaço público, e o reconhecimento dessas manifestações 
pelas mídias e instituições da arte oficial.
Instituição: IFRJ

ENCANTA CONTOS – A PALAVRA COMO ESTRATÉGIA PARA DESPERTAR HISTÓRIAS E 
LEITORES (OFICINA/LITERATURA)
Resumo: O contador de histórias é o profissional da palavra, da palavra encantada, rein-
ventada. Na oficina, serão realizadas atividades de expressão oral, jogos verbais, formas 
de se apresentar uma nova/ velha história, estratégias e possibilidades para aqueles que 
desejam ser contadores de histórias ou já o são. A magia da palavra usada para encantar 
e seduzir, a palavra como matéria prima. Múltiplas possibilidades para o processo criativo 
desenvolvido pelo contador no momento da contação de Histórias.
Instituição: CEFET-MG

OFICINA DE FREVO (OFICINA/DANÇA)
Resumo: Com a orientação da professora, bailarina, Itallaneyz Cavalcanti serão introduzido 
aos participantes elementos básicos do frevo. Trabalhando os passos de forma consciente e 
lúdica, desenvolvendo aproximação do praticante à essência das representações populares, 
fazendo com que se sinta presente no processo de criação e desenvolva a sua criatividade.
Instituição: Colégio Maria Tereza
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CUPCAKES DE CENOURA ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN COM BAIXO TEOR CALÓRICO 
(OFICINA)
Resumo: Divulgar produto elaborado por alunos e professora do curso superior de Tec-
nologia em Alimentos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano, campus Petrolina, como uma alternativa para a alimentação de portadores 
de doença celíaca, intolerantes à lactose, e indivíduos sadios que restringem o glúten e 
lactose da sua dieta. O produto trata-se de um cupcakes (mini bolo), elaborado com farinha 
de mandioca e cenoura, sem lactose e sem glúten.
Instituição: IF Sertão Pernambucano

MOSTRA GASTRONÔMICA DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALMIRANTE SOARES 
DUTRA (OFICINA)
Resumo: A Escola Técnica Estadual Almirante Soares Dutra realizou um projeto que se 
caracteriza em um festival gastronômico, com uma competição realizada entre estudantes 
do ensino médio técnico integrado em nutrição e dietética, como parte prática da disciplina 
de Técnicas Culinárias e Gastronomia I. São observadas e utilizadas áreas fundamentais 
como manipulação de alimentos, cortes, molhos e preparos, através da intervenção técnica 
da professora, que orienta cada grupo participante como melhorar o prato ofertado à banca 
avaliadora. Após toda a preparação, os pratos desenvolvidos são fotografados, degusta-
dos pelos membros da banca avaliadora, que dão notas referentes a sabor, decoração e 
criatividade, higiene, organização do espaço e trabalho em equipe. O objetivo de atividades 
dessa natureza é pôr em prática o que eles aprendem na sala de aula, assim como mostrar 
a cultura dos países através da gastronomia.
Instituição: SEDUC/PE

FABRICAÇÃO ARTESANAL DO CUPULATE (OFICINA)
Resumo: O objetivo deste trabalho foi obter e caracterizar o licor (massa) elaborado a partir 
de amêndoas de cupuaçu produzido no Assentamento Terra Vista, localizado no mesmo 
município. As amêndoas de cupuaçu (theobroma grandiflorum) são processadas em um 
melanger, através de rolos de granito em movimentos rotativos, que tem por finalidade tri-
turar, misturar, conchear e refinar o licor após um período de 24 horas de processamento. 
Os fatores estudados na obtenção do licor foram a textura, o aroma e o sabor. Como con-
clusão, o processo proposto constituiu-se em alternativa artesanal, tecnicamente válida, 
que apresentou paladar agradável, bom rendimento e viabilidade econômica.
Instituição: Superintendência EP Bahia



28/05/2015FEIRA DE GASTRONOMIA

IDENTIDADE GASTRONÔMICA INDÍGENA SUL-MATO-GROSSENSE (OFICINA)
Resumo: Apresentação ao público presente no Fórum Mundial acerca da riqueza gastro-
nômica da culinária indígena sul-mato-grossense, enfatizando os tradicionais métodos 
praticados pelos indígenas locais para a produção dos alimentos típicos. Utilizando-se os 
principais ingredientes da terra, cultivados pelas principais tribos da região; tendo como 
base o milho e a mandioca. Proporcionaremos durante a apresentação das atividades a 
degustação de receitas típicas indígenas: beiju, a paçoca de pilão – feita a partir da farinha 
de mandioca e o caribéu – guisado de carne seca com mandioca.
Instituição: IFMS

ECOGASTRONOMIA – ALIMENTAÇÃO NATURAL E CONSCIENTE – PATRIMÔNIO 
CULTURAL A PARTIR DA PROPOSTA SLOWFOOD (OFICINA)
Resumo: A ecogastronomia propõe entre outros princípios uma alimentação natural e 
consciente e uma filosofia de vida que valoriza o ato de nutrição, ensina os prazeres dos 
sabores e variedades de alimentos, reconhecendo as origens e os produtores responsáveis 
pelos alimentos, respeitando o ritmo das estações e os grupos sociais humanos (PETRINI, 
2001). Este termo, ecogastronomia, lapidado pelo movimento slowfood, é apresentado 
neste resumo como um patrimônio cultural gastronômico, uma vez que entre seus vários 
princípios e mandamentos, ele defende os grupos sociais humanos, o produtor familiar, a 
ética alimentar entre outros. A valorização destas comunidades tem um viés antropológico 
cultural e de patrimônio humano. O tema se apresenta relevante porque nos faz refletir e 
repensar os hábitos da alimentação humana consciente frente à indústria de alimentos e as 
redes de fast-food, bem como mostra também a importância da memória, da riqueza e do 
potencial de um povo através do patrimônio alimentar. A oficina pretende demonstrar os 
ingredientes e produções da ecogastronomia sob o foco de patrimônio alimentar.
Instituição: IFMA

OFICINA DE COMIDA BAIANA: PREPARAÇÃO DE ACARAJÉ E ABARÁ (OFICINA)
Resumo: Demonstração gastronômica da tradicional comida baiana como a preparação dos 
quitutes típicos acarajé e abará e seus acompanhamentos: vatapá, salada verde e pimenta 
de acarajé. Os participantes irão conhecer a história da iguaria, seu reconhecimento como 
produtos da identidade cultural da Bahia e do Brasil, além de elaborar e degustar os produtos.
Instituição: IF Baiano

NEM SÓ DE CARNE SECA E FARINHA VIVE O PIAUÍ – DIVULGAÇÃO DE PRATOS 
PIAUIENSES POUCOS CONHECIDOS BRASIL A FORA (OFICINA)
Resumo: A metodologia será realizada por meio de uma oficina gastronômica, em que 
serão elaborados pratos típicos do Piauí. Foram escolhidos pratos tradicionais da culinária 
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piauiense. O prato principal foi o arroz de capote, tendo como acompanhamento a cajuína 
(bebida típica do Piauí), e uma sobremesa mousse de bacuri com goiabada.
Instituição: IFPI

APROVEITAMENTO DA PECTINA NATURAL DO MARACUJÁ EM DOCES E GELEIADAS 
(OFICINA)
Resumo: As substâncias pécticas, polissacarídeos do grupo das fibras dietéticas, são am-
plamente utilizadas como agentes geleificantes e estabilizantes na indústria de alimentos. 
O principal processo industrial para a obtenção de pectina, está baseado na solubilização 
da protopectina, realizada em condições fracamente ácidas a quente. Estudos recentes têm 
reportado a extração de pectina de novas matérias primas sob diferentes condições, com 
influência sobre a qualidade e rendimento do produto final. O Brasil é o maior produtor e 
consumidor mundial de maracujá e os resíduos do processamento da indústria de suco são 
ainda subaproveitados. Na culinária, além de ser usado para sucos, é também utilizado para 
doces e outros pratos tropicais. Todavia esse processo resulta em uma grande quantidade de 
resíduos, sendo 60 a 70% compostos por cascas, albedo e sementes. As cascas, que com-
preendem a maior parte do resíduo da indústria de suco de maracujá, poderão ser utilizadas 
como matéria prima alternativa para extração de pectina de alta qualidade e uso como ingre-
diente funcional natural, em doces e geleiadas, como será mostrado na atividade proposta.
Instituição: CODAI/UFRPE

VINHOS DE ALTITUDE DE SANTA CATARINA (OFICINA)
Resumo: Apresentar ao Brasil o diferencial dos vinhos produzidos em Santa Catarina.
Instituição: IFSC

HÁBITOS ALIMENTARES: CONCEITOS, COSTUMES E TRADIÇÕES PRESENTES NO 
NOSSO COTIDIANO (OFICINA)
Resumo: Promover a exposição de ideias, estudos e oficinas sobre a gastronomia, reu-
nir propostas para identificar e salvaguarda, hábitos e costumes alimentares. Propiciar o 
debate sobre ingredientes, preparações, conceitos e costumes sobre alimentação atual: 
os aspectos fisiológico-nutricionais, a história econômica, os conflitos na divisão social 
e a história cultural, que inclui a história do gosto e da culinária, para a qual os livros de 
receitas constituem fontes primárias. Mapear, registrar e difundir os hábitos alimentares 
tornou-se, no mundo moderno, uma das principais estratégias para o reconhecimento e 
salvaguarda das diversas dimensões da cultura. Em sintonia com esse posicionamento,
propomos a realização do minicurso “hábitos alimentares: conceitos, costumes e
tradições” presentes no nosso cotidiano.
Instituição: IFAL
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PALMAS PARA OS SABORES DA CAATINGA (OFICINA)
Resumo: Esta oficina mostra a palma forrageira e cactáceas como ingredientes principais 
em receitas culinárias para evidenciar o seu uso na alimentação humana e sua importância 
nutricional, na composição de pratos e sobremesas saborosas.
Instituição: IFPB

TECNOLOGIA DOS PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS (OFICINA)
Resumo: Será uma oportunidade de apresentar a sociedade, com foco para as empresas 
e pessoas do segmento, o potencial do curso técnico de forma a oportunizar os nossos 
futuros profissionais ao ingresso no mercado de trabalho e contribuir para o fortaleci-
mento da divulgação dos nossos produtos regionais. Atualmente, devido a programas de 
incentivo a política educacional do governo visando à expansão dos cursos profissionais e 
tecnológicos a oferta desses cursos tem aumentado consideravelmente pelas instituições 
públicas e expressivamente pelas privadas. Apesar das instituições públicas federais ofer-
tarem um ensino gratuito e de qualidade é pouca a divulgação dos cursos realizada nesse 
segmento sendo muito restrito a alguns eventos realizados locais. Portanto, esse projeto 
tem como finalidade apresentar ao público local os produtos regionais que são produzidos 
na agroindústria do CODAI-UFRPE pelos alunos do curso Técnico em Alimentos. Dentre vá-
rios podemos citar: carne de sol, hambúrguer, linguiça frescal, presunto, lombo defumado, 
doce de leite, queijo coalho defumado, produtos minimamente processados, licor, dentre 
outros. Durante a apresentação dos produtos pelos alunos será entregue folder contendo 
informações do curso (duas modalidades presencial e a distância), vídeo produzido duran-
te as aulas práticas demonstrando o processo tecnológico dos produtos apresentados e 
momentos de degustação de alguns produtos.
Instituição: CODAI/UFRPE

MOSTRA DE DOCES TÍPICOS DE PERNAMBUCO (OFICINA)
Resumo: A mostra objetiva desenvolver atividade educativa abordando a doçaria típica de 
Pernambuco; demonstrar por meio da aplicação de habilidades e técnicas culinárias o pre-
paro de doces e compotas; e oportunizar a valorização dos ingredientes locais para a produ-
ção de especialidades típicas do repertório culinário pernambucano. A carga horária prevista 
é de 120 minutos e abrangerá conteúdo teórico e prático, além da exposição de banners.
Instituição: Faculdade SENAC/PE

AGUARDENTES DE FRUTAS AROMATIZADAS COM ÓLEOS ESSENCIAIS E SEU USO NA 
ELABORAÇÃO DE COQUETÉIS FINOS (OFICINA)
Resumo: Os produtos (aguardentes elaboradas a partir de frutas tropicais e aromatizados com seus 
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respectivos óleos essenciais) serão expostos para os participantes e, de cada um deles, será elaborado 
um coquetel na ocasião da exposição para ser degustado pelos interessados.
Instituição: IF Sertão Pernambucano

SABERES INDÍGENAS E SEGURANÇA ALIMENTAR NA REGIÃO INGARIKÓ: A 
GASTRONOMIA COMO ATRATIVO TURÍSTICO NA TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO 
SOL - RORAIMA/BRASIL (OFICINA)
Resumo: O IFRR tem desenvolvido o programa aprendizagem comunitária e novos saberes 
– terra indígena Raposa Serra do Sol – Roraima – Brasil - com o propósito de contribuir 
para desenvolvimento do etnoturismo na região Ingarikó, a partir da valorização dos sabe-
res indígenas e incentivo à manutenção da cultura local. Nesse sentido, esta atividade tem 
como foco a gastronomia como atrativo turístico-cultural importante para as ações voltadas 
à sustentabilidade das comunidades Ingarikó. Pretende-se desenvolver uma oficina sobre a 
produção da damorida (cozido de peixe ou carne cujo tempero principal é a pimenta), que 
será servida acompanhada com o beiju (alimento feito da massa da mandioca semelhante 
a uma bolacha de tamanho muito maior). Para tanto, será convidado um membro da co-
munidade Ingarikó para preparar a damorida e, ao mesmo tempo, dissertar a respeito dos 
vínculos desse alimento à religiosidade, à identidade de seu povo, enfatizando-se o ritual 
seguido pelas famílias para servir a iguaria durante as refeições. Vê-se, pois, que a inserção 
do IFRR nesse contexto justifica-se pelo fato de a educação profissional constituir-se como 
um pilar de sustentação e garantia ao direito do povo Ingarikó de buscar a transformação 
social, entendida como conquista da autonomia e autogestão do território.
Instituição: IFRR

PAUSA JUSTA: PREPARAÇÕES PARA SERVIÇO DE COFFE BREAK COM BASE NO 
APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS (OFICINA)
Resumo: A proposta da oficina de aproveitamento integral dos alimentos no III FMEP consiste 
em preparar pratos com alto valor nutritivo, ricos em vitaminas e fibras. Assim com uma aborda-
gem metodológica expositiva e dialogada, apresentaremos o conceito do aproveitamento integral 
dos alimentos, as suas vantagens, o cuidado que se deve ter com os vegetais quando aproveita-
mos as cascas e talos e a maneira correta de proceder à higienização dos mesmos.
Instituição: IFRJ
GASTRONOMIA E EMPREENDEDORISMO: AVANÇANDO PARA O SUCESSO
(MESA REDONDA)
Resumo: O projeto teve como objetivo oportunizar o conhecimento na área de gastronomia, 
desenvolvendo nos estudantes suas potencialidades na área, relacionando a biologia com às 
questões nutricionais dos alimentos, despertando no estudante o interesse numa dieta equilibra-



28/05/2015FEIRA DE GASTRONOMIA

da conhecendo os valores calóricos dos alimentos e as quantidades dos compostos orgânicos 
como carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. Conseguimos fomentar a formação de uma 
consciência proativa e a disseminação da cultura empreendedora entre jovens, a fim de despertar 
no educando a iniciativa na busca de possibilidades e expectativas para que, no futuro, ele possa 
concretizar sua inserção no mundo do trabalho com maiores possibilidades de êxito, ampliando 
as possibilidades de escolha e crescimento profissional.
Instituição: SEDUC-PE

CONFEITARIA AVANÇADA - SABORES DO CERRADO (OFICINA)
Resumo: Expor técnicas de confeitaria, visando a inovação no uso de produtos típicos do 
cerrado. Explicar etapas de produção e debater sobre novas tendências de mercado mun-
dial quanto as sobremesas e o impacto na confeitaria brasileira. Montar uma sobremesa 
brasileira utilizando técnicas internacionais de produção e apresentação.
Instituição: IFPB

BOLO DE MANDIOCA (DOCE) E FOCACIA (TIPO TORTA SALGADA) (OFICINA)
Resumo: Serão preparados pratos típicos da cultura dos assentados da região do tracenop (com 
sede na cidade de promissão). O prato escolhido que melhor representa a cultura local foi o bolo 
de mandioca (doce) e a focacia (tipo torta salgada). Esses pratos são típicos das famílias assen-
tadas e representa um pouco da rica cultura regional, que é passada de geração em geração.
Instituição: IFSP

MACARRÃO SABOR PEQUI, SEM GLÚTEN, UTILIZANDO A FARINHA DA CASACA DO 
MARACUJÁ AMARELO (OFICINA)
Resumo: Demonstrar o preparo de um macarrão funcional, sem glúten, utilizando como 
alternativa a farinha da casca do maracujá amarelo.
Instituição: IFB

OFICINA DE COCKTAILS SEM ÁLCOOL E PREPARAÇÃO ARTESANAL DE INGREDIENTES 
(OFICINA)
Resumo: A proposta, originada no segundo semestre de 2014, na semana do turismo 
campus cubatão, apresenta uma oficina de preparação de cocktails não alcoólicos median-
te a utilização de ingredientes artesanais e está estruturada nos eixos de cidadania e inovação. 
Inovação através da demonstração dos ingredientes naturais, além dos tradicionais sucos em 
caixa, refrigerantes e xaropes industrializados. Cidadania por três razões: utilização da cocktelaria 
não alcoólica como experiência memorável em gastronomia; apresentação de uma nova carreira 
aos participantes; valorização da cultura local na busca por novos ingredientes. Dois autores são 
trazidos como base para a fundamentação teórica. Masetto, especialista em metodologia da edu-
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cação superior, defende a utilização dos espaços profissionais de aprendizagem como elemento 
intrínseco ao desenvolvimento de competências ligadas a conhecimentos, habilidades e atitudes 
(Masetto, 2003). Taleb, que investiga gestão de riscos e complexidade em diversas áreas, indica 
a necessidade de novas competências, como lidar com crises, saber agir mediante situações 
imprevistas e até se beneficiar delas (Taleb, 2014).
Instituição: IFSP

PRODUTOS REGIONAIS DE SANTA CATARINA, OSTRAS DO LITORAL E VINHOS DA 
SERRA (OFICINA)
Resumo: A proposta desta oficina é demonstrar ao público dois produtos gastronômicos 
que têm valorização regional em Santa Catarina: ostras provenientes de maricultores da 
região de Florianópolis presentes em grande parte de cardápios e receitas típicas da ilha de 
Santa Catarina; e vinhos produzidos na serra catarinense, denominados de vinhos de altitu-
de e que possuem destaque especial no enoturismo. A proposta é realizar degustação com 
harmonização de ostras e vinhos, enfatizando a valorização gastronômica e sensorial des-
tes produtos, bem como contextualizar a importância social e econômica destes alimentos 
para o turismo regional. Como parceiros dessa oficina destacam-se a EPAGRI, Associação 
de Maricultores e Associação Catarinense de Produtores de Vinhos de Altitude - ACAVITIS.
Instituição: IFSC

MARESIA ALAGOANA: RESGATE E UTILIZAÇÃO DOS INGREDIENTES TÍPICOS DA COZINHA 
ALAGOANA (OFICINA)
Resumo: A cozinha é a arte de elaborar alimentos, e foi evoluindo ao longo da história das civiliza-
ções. Cada região tem sua cultura e tradição gastronômica própria que depende dos ingredientes 
disponíveis. A culinária alagoana não difere da culinária do Nordeste em geral. Torna-se, porém, 
muito mais variada em função da riqueza de suas lagoas costeiras, que deram o nome ao estado 
das Alagoas, o antigo sul da província de Pernambuco (até 1817). O objetivo da oficina é elaborar 
e executar pratos com ingredientes típicos da gastronomia alagoana.
Instituição: IFAL
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BOMBOM DE ERVA-MATE: A VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NATIVO (OFICINA)
Resumo: Os professores e alunos irão demonstrar na presente oficina os seus conhecimen-
tos históricos aplicados à construção dos hábitos alimentares locais da fronteira Oeste do Rio 
Grande do Sul, com o intuito de aproximar os costumes a gastronomia. Através deste estudo, 
foi possível resgatar os sabores que fazem parte do dia a dia do sãoborjense, em destaque o 
uso da erva-mate. A valorização do produto nativo com o uso do chocolate procedeu ao bom-
bom de erva-mate, produto diferenciado que teve positiva repercussão e aceitação no muni-
cípio. Durante a oficina serão demonstradas as técnicas de uso da erva-mate e do chocolate, 
e após degustação do bombom de erva-mate, a fim de apresentar o novo e exótico sabor.
Instituição: IF Farroupilha

ALIMENTAÇÃO SERTANEJA E NUTRIÇÃO: DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI (OFICINA)
Resumo: O projeto alimentação sertaneja e nutrição: desafios para o século XXI concretiza-
se com a produção de alimentos a partir da investigação sobre as permanências e as trans-
formações das práticas culturais sertanejas. Foi realizado por estudantes do curso Técnico 
em Alimentos, do Centro Territorial de Educação Profissional Itaparica II Wilson Pereira, 
localizado em Paulo Afonso, Bahia. Esta proposta gastronômica evidencia a conformação 
histórico-social intrínseca à comida típica, sendo esta concebida como um patrimônio his-
tórico-cultural. Por meio deste projeto certifica-se a diferenciação entre a comida habitual e 
uma comida típica trata-se da congregação e da justaposição de duas condições: historici-
dade e cotidianidade do consumo deste alimento. Este projeto apresenta-se com o manuseio 
e o preparo da panqueca e da cocada de palma, do bolo da casca de banana e do brigadeiro 
de capim-santo. Ressalta-se que a palma, a banana e a erva chamada capim-santo são 
elementos típicos da cozinha sertaneja. Os estudantes deverão mostrar, na prática, todas as 
etapas do processamento e da conservação destes derivados, bem como os seus valores.
Instituição: Superintendência EP Bahia

BATURITE HISTÓRIA E ARTE COM SABOR DE CAFÉ (OFICINA)
Resumo: A região do Maciço de Baturité foi uma região rica em café e possuía um dos me-
lhores cafés do estado, mas devido as dificuldades do plantio e a implantação de um manejo 
semelhante ao aplicado nas grandes regiões cafeeiras do sul sem uma adequação do plantio 
as condições locais, o plantio do café na região entrou em decadência. Hoje alguns bravos 
produtores continuam plantando e fabricando ainda de forma artesanal um café orgânico de 
excelente qualidade. O objetivo geral da oficina é resgatar um pouco dessa história e mostrar 
as possibilidades do uso do café em uma oficina que envolve técnicas de mixologia e barismo.
Instituição: IFCE

CULINÁRIA SAUDÁVEL- TROCAS INTELIGENTES (OFICINA)
Resumo: Consiste em uma oficina culinária saudável, com o objetivo de enfatizar os ali-
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mentos, bem como os nutrientes e suas fontes alimentares, que devem ter o consumo 
diminuído e/ou aumentado visando à saúde e explorar possíveis substitutos desses in-
gredientes nas preparações tradicionais, tornando-as mais saudáveis. A atividade contará 
com uma palestra com auxílio de recurso audiovisual (data show) abordando o conteúdo 
mencionado acima. Será realizada degustação de uma receita previamente elaborada. No 
momento da oficina, será demonstrado como fazer a preparação com apenas uma amos-
tra dos ingredientes. No momento da degustação, será aplicado questionário de avaliação 
sensorial para verificar aceitação das receitas. Será aplicado pré-teste e pós-teste a oficina 
verificando a aprendizagem dos participantes.
Instituição: IFG

TENDÊNCIAS ALIMENTARES NO SÉCULO XXI - DETOX E VEGANA (OFICINA)
Resumo: o ritmo das inovações alimentares apresenta mudanças no consumo dos ali-
mentos. Nestes últimos anos, observa-se um crescente interesse em torno de diversos 
enfoques entre os quais encontra-se a alimentação vegana e os alimentos funcionais (de-
tox). Todo alimento natural pode ser classificado como “funcional”, já que contêm, em 
doses variadas, vitaminas, minerais, enzimas ou fibras essenciais para a saúde. No entanto, 
são apenas alguns alimentos que trazem essa capacidade protetora do organismo. Assim, 
adotar o estilo de vida saudável exige conhecimento sobre alguns tipos de alimentos e 
preparações. Existem alimentos naturalmente funcionais e os alimentos funcionais indus-
trializados. Frutas e verduras, que contêm em sua composição alto teor de compostos an-
tioxidantes, são alimentos naturalmente funcionais. Já a fibra contém em sua composição 
algum tipo de ingrediente que ajuda na manutenção da saúde e na prevenção de certas 
doenças, fazendo parte do grupo de alimentos funcionais industrializados.
Instituição: SENAC/PE

DO SIMPLES AO REQUINTADO: REELABORAÇÃO DE PRATOS POPULARES PIAUIENSES 
EM PRATOS SOFISTICADOS (OFICINA)
Resumo: A metodologia será realizada por meio de oficina gastronômica, em que serão 
reelaborados pratos populares piauienses em pratos requintados a partir de pratos tradi-
cionais do estado. Os pratos escolhidos para tal proposta foram: como prato principal o 
baião de dois com a carne de sol, e de sobremesa o doce de buriti. Do prato tradicional do 
baião de dois será desenvolvido um polpetone de baião de dois, recheado com carne de 
sol; tendo como base um creme de queijo coalho. No lugar do tradicional doce de buriti 
será feito um petit gateau de buriti com sorvete de castanhas de caju. A metodologia será 
realizada por meio de oficina gastronômica, em que serão reelaborados pratos populares 
piauienses em pratos requintados a partir de pratos tradicionais do estado.
Instituição: IFPI
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DOCES TRADICIONAIS-CRISTALINOS, CALDA E EM PASTA (OFICINA)
Resumo: A atividade consiste de uma oficina de aproximadamente uma hora com o tema 
“doces tradicionais – cristalizados calda e em pasta”. Nessa oficina será ensinado aos par-
ticipantes como fazer doces usando as técnicas tradicionais presentes em Goiás, fazendo 
um resgate de técnicas e ingredientes. O processo será demonstrado desde o início com a 
escolha e tratamento dos frutos para o preparo do doce até a cocção do doce em si. Será 
feita também uma palestra com auxílio de recurso audiovisual (data show) falando sobre 
os doces e explicando sua importância na cultura regional. Nessa oficina será ensinado 
aos participantes como fazer doces usando as técnicas tradicionais presentes em goiás, 
fazendo um resgate de técnicas e ingredientes.
Instituição: IFG
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A DESMISTIFICAÇÃO DO CONSUMO DO LEITE DE CABRA E SEUS DERIVADOS
Resumo: O objetivo da mostra é desmistificar a crença de que o leite de cabra e seus deri-
vados possuam o cheiro e sabor característico do odor do reprodutor caprino. É tanto que, 
quando é realizada degustação, as pessoas ficam na expectativa de sentir o odor e o gosto. 
No entanto, são surpreendidas e questionam se realmente é derivado do leite de cabra. É 
importante salientar que a mostra desses produtos também tem como objetivo destacar 
a importância socioeconômica da caprinocultura para o estado de Pernambuco e toda a 
região nordeste, formada sobretudo por pequenos criadores.
Instituição: CODAI/UFRPE

ANÁLISE DOS PROJETOS EM FUNCIONAMENTO DE MOEDA SOCIAL COMO 
INDUTORA DA INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL, NUM CONTEXTO 
DE ECONOMIA  SOLIDÁRIA
Resumo: A economia solidária apresenta uma nova forma de relação entre os agentes econômi-
cos, alicerçada no conceito de cooperação e autogestão dos empreendimentos para promover o 
desenvolvimento econômico e social das populações. Uma das ferramentas da economia solidá-
ria é a moeda social, que circula paralelamente em relação a moeda oficial, promovendo maior 
fluxo de negócios para a comunidade que a adota e permitindo maior distribuição de renda para 
a população mais pobre destas ditas comunidades. Este projeto busca medir qual foi a eficácia 
dos projetos em funcionamento de moedas sociais no processo de inclusão socioeconômica das 
comunidades onde a proposta foi implantada. Identificando os processos utilizados nesses pro-
jetos que foram proveitosos, os gargalos, e, dessa forma, permitindo a criação de um protocolo 
que possa ser utilizado por mais comunidades.
Instituição: IFNMG

AVIÁRIO MÓVEL - UMA ALTERNATIVA DE CRIAÇÃO AGROECOLÓGICA DE AVES PARA 
SUBSISTÊNCIA NA AGRICULTURA FAMILIAR
Resumo: O projeto objetivou desenvolver, entre os agricultores, a compreensão da importân-
cia das tecnologias sociais para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas através da integração 
animal-vegetal. A partir de pesquisas, diagnóstico dos recursos agroecológicos existentes nas 
comunidades dos estudantes, discussão e proposições, a turma foi dividida em dois grupos: 
um para confecção do aviário e outro para implantação da horta com introdução do aviário. O 
resultado sobre 20 pintinhos de corte de linhagem comercial, nesse experimento, apresentou 
as seguintes características: consumo de ração menor do que na criação tradicional; conversão 
alimentar maior, decorrente da oferta de alimentos ricos em nutrientes, como restos de hortali-
ças, substituindo grande parte da ração industrializada; hortaliças apresentando aspectos mais 
saudáveis, maior robustez e maior número de folhas.
Instituição: Superintendência EP Bahia
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BOCA D’ÁGUA: DELÍCIAS CASEIRAS
Resumo: Mostra de produtos obtidos junto à comunidade rural de Boca d’Água, Uibaí-BA, 
Programa Mulheres Mil IFBA Irecê. Destaque para doces, compotas, geleias, pães e melho-
ria da qualidade de vida das famílias.
Instituição: IFBA

COMPARTILHANDO SABERES E EXPERIÊNCIAS: INCUBADORA TECNOLÓGICA DE 
EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - INCUBATECS - IFNMG - CAMPUS 
JANUÁRIA
Resumo: A mostra visa compartilhar o trabalho da Incubatecs, metodologia de incubação, 
resultados, experiências. Trata-se de um programa que contempla ensino, pesquisa e ex-
tensão de forma multidisciplinar e interinstitucional com o objetivo de assessorar grupos 
na formação de associações e cooperativas ou assessorar as já existentes na perspectiva 
da economia popular solidária qualificando seus trabalhadores e suas trabalhadoras para 
geração de trabalho, renda e vida. Os trabalhos desenvolvidos contam com a participação de 
professores, técnicos e estagiários, os quais têm dado uma contribuição significativa para o 
programa aplicando conhecimentos obtidos no ambiente acadêmico nos EES contemplados.
Instituição: IFNMG

COOPERATIVISMO: ECONOMIA SOLIDÁRIA QUE GERA RESULTADOS
Resumo: Exposição teórica e oral; Análise de caso (AFEMO – Associação dos Feirantes do 
Município de Oeiras-PI); Grupos de discussão; Compartilhamento de informações; Entrega 
de kit (cartilha sobre economia solidária, bloquinho de anotação e caneta).
Instituição: IFPI

CORRENTE DO BEM: SUSTENTABILIDADE E ÉTICA
Resumo: O projeto Corrente do Bem aborda dois temas transversais da educação, que 
são a ética e o meio ambiente. Deve-se repensar a necessidade de consumo e os padrões 
de produção e descarte, recusar possibilidades de consumo desnecessário, e reduzir des-
perdícios (MMA, 2009). O projeto tem como objetivo promover ações solidárias, por meio 
de espaço de troca de objetos entre os participantes do III Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica. Para a aplicação do projeto será utilizado o espaço do estande 
referente a exposição do pôster e dos objetos.
Instituição: IFES

DOS SABERES DA MISTURA AO SABOR DA COCADA DE CACAU
Resumo: Os estudantes do Curso de Qualificação em Alimentação PROEJA fundamental e 
do Curso Técnico em Nutrição e Dietética, ambos ofertados no Centro Territorial de Educa-
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ção Profissional Médio Rio das Contas, situado em Ipiaú, Bahia, motivados pela professora 
de língua portuguesa, foram conhecer as origens da cocada. Os primeiros passos foram 
dados: retomar memórias gustativas e familiares relacionadas à cultura da cocada, princi-
palmente a de cacau, tão tradicional na região devido ao cultivo do cacaueiro. Assim nasce 
este projeto. Sua execução partiu da escuta, pelas turmas, dos relatos orais de algumas 
donas de casa sobre como a cocada de cacau é preparada. Descobriu-se que o preparo é 
demorado, desde descascar e moer a amêndoa seca do cacau até o tempo de cozimento. 
Diante dos fatos, constatou-se que era possível obter, com medidas precisas, uma mistura 
sem aromatizantes nem conservantes, à base de cacau para preparar uma cocada saborosa 
e prática, preservando o sabor e o aroma marcante da amêndoa. Basta adicionar água e 
levar ao fogo! Além disso, a mistura oferece alternativa de geração de renda para estudan-
tes e comunidade do entorno através da revitalização de cooperativas e também do resgate 
cultural da produção e comercialização da cocada.
Instituição: IFES

ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA ALTERNATIVA DE AUTOGESTÃO EM COMUNIDADES 
AGRÍCOLAS
Resumo: A mostra Economia solidária - uma alternativa de autogestão em comunidades 
agrícolas oferecerá informações acerca da proposta de economia solidária, no que diz res-
peito aos seus aspectos conceituais e práticos. Portanto, a referida mostra apresentará ini-
cialmente os aspectos teóricos do assunto, relacionados à vinculação do tema às questões 
econômicas, culturais e políticas. Em seguida, serão abordados os aspectos práticos, que 
dizem respeito às etapas necessárias para implementação de um empreendimento solidário. 
A mostra será organizada em três momentos: Exposição geral da temática; Esclarecimento 
acerca das etapas de implementação de projetos de economia solidária; Mostras de experi-
ências em comunidades agrícolas que desenvolvem ações baseadas na economia solidárias.
Instituição: IFAM

EDUCAÇÃO AMBIENTAL & ÓLEO DE FRITURA
Resumo: Esta proposta contempla a produção e distribuição de produtos artesanais como 
sabonetes, velas e aromatizadores formando lembranças e kits aromatizados. Estes pro-
dutos são confeccionados por alunos do Curso de Licenciatura em Química do IFRN cam-
pus Ipanguaçu utilizando óleo de cozinha usado como uma fonte de matéria-prima. É um 
processo de reaproveitamento e reciclagem de resíduos como forma de fortalecimento de 
políticas públicas de proteção ao meio ambiente. Os alunos ministram oficinas em escolas 
municipais, estaduais e federais como forma de difusão e popularização deste método, 
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além de eventos como Escola de Química do IFRN, EXPOTEC/Ipanguaçu, Semana do Meio 
Ambiente de Assú/RN etc. Este projeto se iniciou com o programa “Fortalecimento das 
políticas públicas relacionadas com as ações ambientais nos municípios do entorno do 
IFRN” contemplado com recursos da PROEXT/MEC/SESU em 2013/2014 e do projeto “Nós 
fazemos ciência” contemplado com recursos do CNPQ em 2013-2015.
Instituição: IFRN

EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DA INTECSOL
Resumo: Serão apresentados os trabalhos dos três empreendimentos de economia solidá-
ria incubados atualmente pela INTECSOL
Instituição: IFRJ

ESPAÇO DE GRUPOS APOIADOS PELA SECRETARIA DA MULHER DE PE
Resumo: Divulgar as ações da Secretaria da Mulher, expor e comercializar produtos arte-
sanais de grupos apoiados pela Secretaria.
Instituição: Secretaria da Mulher – PE

FEIRA DE ARTESANATO ECODESIGN
Resumo: Exposição de produtos confeccionados por alunos do Curso Técnico em Arte-
sanato PROEJA, com foco na sustentabilidade, com possibilidade de comercialização de 
produtos, caso seja possível, enfatizando a importância do artesanato com preocupação 
com o aspecto ecológico.
Instituição: IFAL

FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
Resumo: Serão expostas roupas em algodão cru, material durável, sustentável por não 
conter substâncias químicas de coloração poluente, em contraposição aos produtos de 
curta duração, bolsas recicladas e outros.
Instituição: IFG

FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA: ESTRATÉGIA PARA O EMPODERAMENTO FEMININO
Resumo: Apresentar e comercializar produtos confeccionados pelas alunas do Programa 
Mulheres Mil do IFSUDESTEMG – campus Barbacena é possibilitar a geração de renda des-
sas mulheres dando continuidade ao processo de formação oferecido pelo programa, de 
modo que as alunas e egressas não percam as conquistas propiciadas e iniciadas nos cur-
sos, transpondo-as para o campo do trabalho, tão carente de igualdade de oportunidades 
para elas. É também, criar um espaço de troca de experiência e de vivência, que possibilite 
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o enriquecimento que somente essas ações permitem. Nesse sentido, serão expostos para 
venda, produtos artesanais confeccionados pelas alunas durante as aulas e oficinas, tais 
como cadernos com fitas, caixas em MDF, quadros com flores de alumínio e estandartes. 
A arrecadação será destinada à geração de capital para continuidade das atividades de 
artesanato. Assim, damos continuidade ao processo de emancipação e autonomia das mu-
lheres, ajudando-as na construção do empoderamento econômico de modo efetivo, através 
de ações vinculadas à economia solidária, auxiliando na promoção da equidade, igualdade 
entre os sexos, combate à violência, prioridades apresentadas pelo Governo Federal no 
texto original do referido programa.
Instituição: IF Sudeste de Minas

IFCE´ARTE - ARTESANATO COM SUCATA MARINHA E RECICLÁVEIS
Resumo: Tem como objetivo mostrar os produtos confeccionados pelos alunos matricula-
dos nos Cursos Técnicos em Pesca/Aquicultura, bem como os integrantes da comunidade 
local e região no aprendizado de novas técnicas e processos para a confecção de artefatos 
artesanais feitos com matéria prima sucata marinha e outros materiais. Tem ainda como 
objetivo contribuir para a formação de uma identidade com o artesanato regional.
Instituição: IFCE

INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (ITCP/IFBA)
Resumo: Mostra produtos desenvolvidos ITCP IFBA, que estimula desenvolvimento de em-
preendimentos populares e solidários, com vista à auto sustentabilidade, contribuindo com 
a produção e difusão do conhecimento.
Instituição: IFBA

MOSTRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MÉDIO PARNAÍBA PIAUIENSE
Resumo: A feira de economia solidária acontecerá através de uma mostra, onde serão ex-
postos os produtos dos empreendimentos de comunidades e pessoas da região do Médio 
Parnaíba Piauiense. Haverá ainda exposição oral sobre cada empreendimento, produto e 
ideia, além de destaques visuais que serão atrativos para chamar a atenção dos visitantes. 
A equipe que estará no estande será formada por cinco pessoas, sendo dois professores, 
um técnico-administrativo e dois estudantes, que dependendo das normas do Fórum, se 
revezará durante a mostra para as explicações necessárias sobre as atividades e as ações 
da incubadora de economia solidária do IFPI – campus Angical do Piauí.
Instituição: IFPI



FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

MOSTRA DE PRODUTOS CATARINENSES E ARTESANATO REGIONAL DO VALE DO ITAJAÍ
Resumo: Mostra de produtos catarinenses e artesanato regional do Vale do Itajaí.
Instituição: IFSC

MULHERES NA FEIRA E AUTOGESTÃO PÓS MULHERES MIL: UM DESAFIO PRODUZIR 
NO COLETIVO COM AUTOGESTÃO
Resumo: Será apresentado produtos elaborados por grupos produtivos de mulheres, assessora-
dos pela incubadora de empreendimentos solidários do IFPB (incutes) e IFPB campus Guarabira.
Instituição: IFPB

NOVAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O “CENTENÁRIO” DOCE DE LEITE BRANCO 
DE AFRÂNIO
Resumo: O objetivo da presente proposta é expor e, se possível, comercializar, os doces 
de leite brancos produzidos em comunidades rurais do município de Afrânio/PE. O produto 
é uma das principais fontes de renda dessas comunidades, cuja formulação passa entre 
gerações e continua agradando um grande número de consumidores. Existe, no entanto, 
uma grande preocupação de moradores e políticos locais de que este produto deixe de ser 
fabricado devido às dificuldades burocráticas, legais e principalmente falta de incentivo. Há 
também a falta de interesse das novas gerações devido ao baixo retorno financeiro da ati-
vidade. Por este motivo, pretende-se resgatar a produção deste doce através da agregação 
de valor proveniente de nova embalagem proposta, que garante o aumento da vida útil do 
produto (passa de 30 para 90 dias a validade), além de um novo rótulo desenvolvido por 
profissionais do IF que melhora a sua identidade visual.
Instituição: IF Sertão

O QUE PODEMOS CHAMAR DE LIXO? A TRANSFORMAÇÃO DE LIXO ELETRÔNICO EM 
CHAVEIROS, BIJOUTERIAS E ARTESANATO CONSTRUÍDOS POR ALUNOS, DOCENTES E 
ADMINISTRATIVOS DA FATEC ITU
Resumo: O projeto nasceu em 2010, durante o desenvolvimento do projeto incubadora 
de ONGs sustentáveis, que acontecia até o ano de 2012 na FATEC ITU. As gestoras de 
ONGs transformavam o lixo eletrônico em artesanato para arrecadação de verbas para suas 
ONGs. Com o término da capacitação os alunos do diretório acadêmico da faculdade deram 
continuidade ao projeto, confeccionando artesanato, chaveiros e bijouterias que após a 
venda a destinação da verba é para apoiar projetos da própria unidade, como incentivar e 
custear a ida de alunos e docentes a eventos acadêmicos, representando a faculdade.
Instituição: Laboratório Latino Americano



FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

O USO DA AGRICULTURA ORGÂNICA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL-EXPERIÊNCIA 
COMUNITÁRIA
Resumo: Serão apresentados fotos e amostras da horta vertical em garrafas pet, utilizada 
como modelo no desenvolvimento do projeto realizado no CODAI/UFRPE, no período do 
2º semestre de 2014 ao 1º semestre de 2015, no município de São Lourenço da Mata em 
Pernambuco. Este trabalho teve como objetivos resgatar o conceito de agricultura orgânica 
para preservação do meio ambiente e reunir dados que demonstrem a relevância do tema 
e possibilite a introdução da educação ambiental na grade curricular dos cursos técnicos e 
discutir a sustentabilidade a partir do desenvolvimento de uma horta orgânica comunitária 
envolvendo escolas públicas municipais, estaduais e federais.
Instituição: CODAI/UFRPE

OUTRA ECONOMIA ACONTECE EM COXIM-MS
Resumo: É proposto uma amostra das experiências da economia solidária do município e 
o processo de incubação de um novo empreendimento da economia solidária envolvendo 
as participantes do curso de Arte em Cerâmica do Programa Mulheres Mil, executado pelo 
IFMS campus Coxim. Como resultado esperado com a participação na feira de economia 
solidaria do fórum mundial de educação profissional e tecnológica (III FMEPT) serão: di-
vulgação das atividades da economia solidária que acontecem no município; fortalecimento 
da economia solidária local e apresentação da cultura do município a nível nacional; apre-
sentação das ações do processo de incubação de novos empreendimentos da econômica 
solidária realizado pelo IFMS campus Coxim.
Instituição: IFMS

PLANTAS MEDICINAIS COMO ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS NO ENSINO DAS CIÊNCIAS DA 
NATUREZA
Resumo: Objetiva-se valorar o conhecimento dos educandos sobre as plantas medicinais à 
luz da fitoterapia, contribuindo para o incremento da abordagem pedagógica na instituição 
escolar. O projeto foi desenvolvido por professores de biologia e química.
Instituição: SEDUC – PE

PRODUÇÃO DE COSMÉTICOS À BASE DO LEITE DE CABRA
Resumo: O município de Sertânia está localizado no Sertão do Pajeú/Moxotó, região com 
economia baseada na agropecuária, com maior potencialidade de desenvolvimento para 
caprinocultura. A importância da realização desse trabalho foi a produção de sabonetes 
à base de leite de cabra e conscientização das pessoas de que o leite de cabra não só 
pode ser utilizado para alimentação dos seres humanos, mas também para a produção de 
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cosméticos, gerar renda e uma nova forma de trabalho para a agricultura familiar com a 
comercialização dos sabonetes e aproveitar o leite que não é aceito nos laticínios por ter um 
alto teor de acidez, estimulando o empreendedorismo em nossos educandos.
Instituição: ETE Arlindo F. dos santos

PROJETO DE FORTALECIMENTO DE IDENTIDADE DO GRUPO MOBI – MULHERES 
ORGANIZADAS BUSCANDO A INDEPENDÊNCIA, POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS ARTESANAIS COM SUBPRODUTOS DO CAFÉ
Resumo: A participação do grupo Mobi como expositoras neste evento, terá como pro-
posta divulgar as ações e resultados do projeto de extensão “Fortalecimento da identidade 
do grupo Mobi”. Este projeto é desenvolvido com um grupo de mulheres rurais, da cidade 
de Poço Fundo, produtoras de café orgânico feminino, que busca o fortalecimento da sua 
identidade enquanto grupo. O trabalho está diretamente relacionado às ações de frentes 
participativas de uma boa conduta social e sustentável, pois trabalha com resíduos do café 
que seriam descartados no meio ambiente e por meio das ações do projeto, está sendo 
possível transformá-los em produtos com valor agregado com possibilidade de produção 
e comercialização baseados nos princípios da economia solidária.
Instituição: IF Sul de Minas

SABORES DE TEFÉ
Resumo: O projeto “sabores de tefé” é fruto da disciplina “Relações Interpessoais e Ética” 
ministrada no curso técnico de nível médio em Administração na forma integrada e tem 
por base o relacionamento interpessoal e o empreendimento solidário. O projeto, ainda em 
andamento, toma para si o conceito de cooperativa virtual, uma vez que se trata de uma 
articulação com famílias de Tefé que já produzem artesanalmente balas e trufas de cupua-
çu, de castanha, de açaí, de maracujá e de coco, também chamadas de unidades familiares 
de produção, visando promover a inclusão destes arranjos produtivos no turismo local, 
além de geração/produção de conhecimentos e metodologias nas áreas de administração e 
planejamento regional tendo em vista o crescimento econômico para desenvolvimento sus-
tentável da região. Vale ressaltar que nas atividades do III FMEPT apresentaremos as balas 
e as trufas produzidas pelas famílias envolvidas no processo de construção do projeto.
Instituição: IFAM

SEREIAS DA PENHA: UM EMPREENDIMENTO SOLIDÁRIO
Resumo: Sereias da penha” apresentará as biojoias e produtos desenvolvidos através de 
empreendimento solidário e cooperado do Pronatec/Mulheres Mil/IFPB com as mulheres 
moradoras da comunidade Nossa Senhora da Penha (João Pessoa-PB).
Instituição: IFPB
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SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA INDÍGENA EM MS
Resumo: Apresentar a diversidade produtiva econômica das principais comunidades indíge-
nas do Mato Grosso do Sul, informando sobre o resgate da economia solidária indígena como 
um modo de produção sustentável, tendo como principais objetivos, dar visualização aos 
visitantes de minha atividade autogestionada acerca da comercialização sustentável, dando 
foco à produção cultural e artesanal das comunidades; e reunir os estudantes presentes no 
fórum a entenderem o funcionamento, e discutirem a economia solidária como alternativa de 
trabalho e renda, no contexto da vida dos índios do século XXI. Apresentar ao público da feira 
de economia solidária os métodos utilizados por tradicionais tribos de Mato Grosso do Sul 
que, a partir da cultura tribal com a produção de artefatos artesanais, têm propiciado além do 
resgate das raízes e cultura, a economia sustentável através da comercialização de produtos 
do artesanato indígena, utilizando-se da matéria prima fornecida pela natureza.
Instituição: IFMS

TRILHAS FEMININAS NO “TRAIRI”: EDUCAÇÃO, TRABALHO E CIDADANIA
Resumo: A presente proposta tem o objetivo de expor no III Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica, que realizar-se-á em maio de 2015, na cidade de Recife/PE, 
artigos produzidos por mulheres que vivem nos municípios que compõem a região do 
“Trairi” no Rio Grande do Norte, que participaram dos cursos de formação inicial e con-
tinuada em artesanato com material reciclável, processamento de frutos, corte e costura, 
realizados por meio do Programa Nacional Mulheres Mil. A mostra de artigos produzidos 
pelas alunas, objetiva a socialização de experiências e comercialização dos referidos artigos 
produzidos artesanalmente e de forma sustentável.
Instituição: IFRN
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