V SERIPI

Seminário Regional Integrado de
Pesquisa das Instituições de Ensino
Superior e Técnico do Triângulo Mineiro

Local: FACIP – UFU
23, 24 e 25 de maio de 2016

Sessões de Apresentação de Trabalhos

Apresentações Orais
SALA D 213

Tarde
14:00 – 18:00

23 de maio de 2016

Tarde
14:00 – 18:00

Trabalho
Extração de Macropedolito nas imediações do Rio Tijuco no município de
Ituiutaba-MG
As modificações de uso da terra na microrregião de Ituiutaba-MG por meio da
utilização de imagens de satélite
Caixa geológica como ferramenta pedagógica para o ensino de Geologia no
Ensino Fundamental II
Conjuntos Habitacionais e a Segregação Socioespacial: O estudo dos bairros
Nova Ituiutaba I, II, III e IV
Levantamento do patrimônio arbóreo da Universidade do Estado de Minas
Gerais (UEMG) – Unidade Ituiutaba
Eu sou do trecho
Fim do cortador de cana-de-açúcar na Microrregião Geográfica de
Ituiutaba_MG
Influência das queimadas na saúde dos habitantes de Ituiutaba-MG
Mapeamento das Pastagens do Município de Ituiutaba/MG (2014)
O consumo de água na cidade de Ituiutaba-MG no ano de 2014
SALA D 215
Identificação de deficiências no ensino de Escalas Cartográficas no Ensino
Fundamental
Problemas de acessibilidade no Bairro Tupã - Ituiutaba (MG): entraves à
apropriação da cidade
Produção da cana-de-açúcar na microrregião de Ituiutaba (MG): realidade
diante da crise do setor canavieiro
Produção e apropriação do Pátio Cidade em Ituiutaba-MG: relações entre
consumo e cidades
Identificação, caracterização e coleta de exemplares de Solanum paniculatum L.
na cidade de Ituiutaba-MG
Saneamento ambiental: gestão pública atuando pela qualidade de vida
Uma análise socioambiental do Setor Sudoeste da cidade de Ituiutaba/MG, a
partir da avaliação da qualidade ambiental dos conjuntos habitacionais
construídos pelo Programa Minha Casa Minha
Influência do Stimulate na germinação de sementes de macaúba (Acrocomia
aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.)
Avaliação da Viabilidade de Bactérias Ácido Láticas em Leites Fermentados
Comercializados no Município de Ituiutaba, MG
Análise de Riscos de Desenvolvimento de Brigadeiro sem Lactose: Substituição
do Leite Condensado.
Resíduo de giz escolar promove a correção do solo da horta da escola

Tarde
14:00 – 18:00

23 de maio de 2016

Tarde
14:00 – 18:00

SALA D 217
Horári
Trabalho
o
Estudo de caso em uma indústria de plástico: melhoria contínua através da
metodologia Lean Manufacturing
Perspectivas de crescimento do Agronegócio Brasileiro - Bovinos
A aplicação de um modelo do sistema de Estoque Gerenciado pelo Fornecedor
(VMI) em uma Indústria de Nutrição Animal
Melhoria do Desempenho de Projeto do Produto com o uso de aplicativos
específicos para sistemas CAD/CAM
O problema de agrupamento de entregas em uma frota heterogênea de veículos
Automação e Simulação de um Processo Industrial para Paletização de Latas de
Alumínio
Utilização do Facebook na aplicação do planejamento estratégico de marketing
Utilização do programa Lean Six Sigma para melhoria de resultados de uma
empresa de reciclagem
Aplicação de mídias sociais em uma pequena empresa do segmento de Ótica e
Relojoaria: estudo de caso
Polaridades de esquerda: entre o político e o senso comum
Promover o Ensino de Computação Através do Treinamento para Maratonas de
Programação
SALA D 219
Construção de um espectrofotômetro LED de baixo custo
Automação Residencial com Arduino e Sensor Biométrico de Impressões
Digitais
Sistema de Controle de Frotas com Rastreamento por GPS
Transmissão de Dados entre PIC18F4550 e Real-Time Clock and Calendar
usando protocolo de comunicação I2C
Desenvolvendo um Cluster Computacional em Linux do tipo Beowulf para
execução de aplicações sequenciais e paralelas
Sistema de monitoramento e vigilância via WEB utilizando o Raspberry Pi com
programação Python
Desenvolvendo um Cluster Computacional em Linux do tipo Beowulf para
execução de aplicações sequenciais e paralelas
Utilização de Jardim Vertical e Horta de Plantas Ornamentais e Medicinais
como Alternativa Metodológica de Ensino na Escola Estadual Governador
Clóvis Salgado
Fossas sépticas biodigestoras: uma necessidade no saneamento rural
Estudar as condições de reação de complexação e possível determinação de íons
cádmio II em etanol combustível empregando o agente complexante ditizona na
mistura homogênea dos solventes água-etanol-clorofórmio.

Auditório 1

Tarde
14:00 – 18:00

23 de maio de 2016

Tarde
14:00 – 18:00

Trabalho
A prática de atividades aeróbicas na cidade de Ituiutaba- MG – caminhada em
direção à saúde.
Aspectos Antropométricos e fisiológicos dos idosos durante a prática de
atividades aeróbicas na cidade de Ituiutaba- MG
Educação Ambiental nas Escolas: Desafios e Perspectivas
O descarte de chiclete no espaço escolar: de problema a ferramenta para a
educação ambiental
O currículo das Escolas de Ensino Comercial de Ituiutaba-MG (1969-1970)
Análise de viabilidade do uso do Moodle na aplicação de um plano de
nivelamento para discentes na área de cálculo
Utilização do gene16S rRNA para identificação taxonômicade isolados
bacterianos de solos sob
Aprender brincando: um estudo sobre a importância da brincadeira aplicado a
duas crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem em uma escola
pública na cidade de Ituiutaba-MG
Tenologias da informação e Comunicação como fator de inclusão social da
terceira idade - não está na diagramação
A inclusão escolar de alunos com Síndrome de Down: possibilidades e desafios
Alunos com necessidades educacionais especiais e inclusão
Auditório 2
Trabalho
O ensino de língua portuguesa e de gramática na educação de jovens e adultos:
um estudo de caso
O Google Earth como ferramenta de aprendizagem para jovens do ensino
fundamental brasileiro
O Papel da Filosofia da Educação na Formação do Educador: Uma Reflexão a
partir do pensamento de Fernando de Azevedo e Howard Ozmon
Percepão da Informação interfere na aprendizagem do estudante
Percepções da Matemática em Cursos de Educação Superior
Pesquisando a RODA DE CONVERSA na educação básica
Planejamento educacional: vestígios do século XX
Projeto Escrevendo o Futuro (PEF) – (Re) cortando papéis, criando painéis:
investigando processos educativos decorrentes de intervenções musicais
Reinventando o Ensino Médio: estudo da reestruturação curricular do estado de
Minas Gerais no município de Ituiutaba
O ensino de língua portuguesa e de gramática na educação de jovens e adultos:
um estudo de caso
O brincar coletivo na perspectiva de crianças e adultos

Manhã
8:00 – 11:40

24 de maio de 2016

Manhã
8:00 – 11:40

Auditório 1
Trabalho
A importância dos documentos históricos para preservação da
memória institucional – Implantação do centro de Memória da FTM
–Faculdade Triangulo Mineiro
Documento histórico, preservando a memória institucional Implantação do centro de Memória da FTM –Faculdade Triangulo
Mineiro
A história do veículo de comunicação Jornal Hoje: sua fundação até
os dias atuais (14/07/2004 a 2015).
Análise preliminar visual dos cartazes em Ituiutaba-MG
Análise visual dos cartazes em Ituiutaba-MG
As mídias digitais e as novas possibilidades criativas: A fotografia
em contexto urbano
Aspectos semióticos do fotojornalismo
Discurso vileliano e discurso publicitário: similaridades estéticas
Maioridade penal: análise em artigos de opinião da mídia impressa
Resultados Preliminares: A História do Meio de Comunicação Jornal
em Ituiutaba-MG - Início do século XX até os dias atuais
Auditório 2
Trabalho
O ensino de Língua Inglesa mediado por computador: uma proposta
colaborativa para os alunos do curso de sistemas para Internet
Perfil do Morador de Rua da Cidade de Ituiutaba (MG)
O trabalho do CREAS com crianças e adolescentes que sofreram
abuso sexual
Serviço Social e a Garantia de Direitos na Comunidade Tijucana III
A seguridade social e as garantias e princípios constitucionais que
asseguram os direitos essenciais ao ser humano
Os motivos de recaídas na percepção do dependente químico sob
tratamento
Migrantes que hoje são idosos e vivem no Instituto de Longa
Permanência Casa dos Velhos Adolfo Bezerra de Menezes no
Município de Ituiutaba-MG.
Apontamentos sobre os fundamentos do direito internacional ao
desenvolvimento contidos no PIDESC/1966
Direitos reais: uma perspectiva judicial dos direitos de vizinhança
Direitos sociais do paciente oncológico no Sistema Único de Saúde
(SUS)
Somos todos iguais nas próprias diferenças: Educação emocional na escola

Tarde
14:00 – 18:0 0

24 de maio de 2016

Tarde
14:00 – 18:00

SALA D 213
Trabalho
Um olhar sobre a brinquedoteca hospitalar na cidade de Ituiutaba-MG
Uma proposta de utilização da tinta a base de terra na educação infantil
como forma de despertar o interesse pela investigação científica como
aprendizagem
Usabilidade dos aplicativos de ensino a língua Inglesa pelos alunos do
IFTM Campus Ituiutaba
A perspectiva de estudantes do ensino médio sobre o salário dos
profissionais que trabalham nas carreiras universitárias que desejam
As influências na orientação profissional
Automutilação na adolescência: feridas emocionais manifestadas no
corpo
Tum, Ti-ti, Tá: o Funk como fenômeno social.
Há muito que fazer! Pesquisas em práticas sociais, interagindo e
convivendo com diferentes culturas
Contribuições da literatura contemporânea para a formação do
psicólogo: análise do discurso em contos de Luiz Vilela
E-book em Orientação Profissional
Grau de Informação de Estudantes de Ensino Médio com Relação a
Políticas Públicas para a Democratização do Ensino Superior
SALA D 215
Trabalho
Testes com antibióticos em fungos da espécie Saccharomyces cerevisiae
para melhoria no processo de fermentação alcoólica
Avaliação da qualidade fisiológica de sementes de coentro utilizando um
biorregulador
Avaliação do ácido salicílico na qualidade fisiológica de sementes de
coentro (Coriandrum sativum L.)
Baru (Dipteryx alata Vog.), do fruto à sala de aula
Efeito de calcário e cinzas na correção da acidez de dois solos do
município de Ituiutaba-MG
Métodos para quebrada dormência em sementes de guariroba
[syagrusoleracea (mart)becc.] No município de ituiutaba
Produção de Brassica oleracea var. acephala DC. (Brassicaceae) sob
diferentes adubações orgânicas
Efeito do potencial alelopático do extrato aquoso de Solanum
paniculatum L. (Solanaceae) sobre germinação e desenvolvimento
inicial de Urochloa decumbens(Stapf) R D Webster (Poaceae)
Identificação e caracterização da Solanum paniculatum l. (Solanaceae)
popularmente conhecida pelo nome de jurubeba
Reprodução de lambari Astyanax bimaculatus em viveiro – estudo do
estágio gonadal

SALA D 217
Trabalho

Tarde
14:00 – 18:00

24 de maio de 2016

Tarde
14:00 – 18:00

Orientações básicas de primeiros socorros nas escolas: estudo de caso em
Cachoeira Dourada, Minas Gerais, Brasil
Pesquisa e organização de e-book e site como ferramentas digitais para
orientação profissional
Site de Orientação Profissional como instrumento para intervenção na
escolha profissional
Varal do Futuro: projeto de vida profissional
A leitura da prosa literária de Luiz Vilela e a formação do publicitário
Abordagem gramatical em anúncio publicitário nos livros didáticos de
Língua Portuguesa do Ensino Médio
Um estudo sobre a multimodalidade de anúncios publicitários em livros
didáticos
A Lei Crimes Ambientais: uma abordagem em escolas públicas do
município de Ituiutaba-MG
A implantação de estudo sobre Noções de Direito na educação do ensino
médio brasileiro
A Importância da Escola na Visão dos Alunos do Ensino Fundamental
SALA D 219
Trabalho
Conflito de gerações e o impacto no ambiente de trabalho no setor bancário
de Ituiutaba
Estudo sobre a importância da relação adequada entre gestores e
colaboradores
Idosos e o mercado de trabalho: um estudo sobre idosos trabalhadores
formais na cidade de ituiutaba-MG
Impactos das Mudanças no Mercado de Trabalho sobre o Mercado de
Recursos Humanos em Ituiutaba - MG
Reflexos das Mudanças Globais no Mundo do Trabalho
Retenção de pessoas nas indústrias do setor frigorífico da cidade de
Ituiutaba-MG - não está na diagramação
O direito de greve no âmbito da educação federal e suas repercussões sobre
o comércio no município de viçosa-MG
Redução da Maioridade Penal: Elementospara o debate a partir da
percepção de Profissionais e Sociedade Civil no Município de Ituiutaba
Precarização do trabalho: uma amostra do trabalho informal no município
de Ituiutaba – MG
Lei de cotas 12.711/12: estudo da realidade nos cursos integrados do IFTM,
Campus Ituiutaba
Judicialização da educação: quais são as demandas em Minas Gerais?

Auditório 1

Tarde
14:00 – 18:00

24 de maio de 2016

Tarde
14:00 – 18:00

Trabalho
Abordagem didática presente nos planos de ensino da disciplina
educação física nos anos iniciais do ensino fundamental
Alfabetização e letramento: saberes e práticas docente
Aulas práticas no ensino de física na Escola Estadual Prefeito José
Franco de Gouveia - Um aspecto para a melhoria no EnsinoAprendizagem
Averiguando as percepções dos educadores de uma escola
municipal em ituiutaba em relação ao BULLYING
Celular, problema ou solução?
Desenvolvimento de Olimpíada de Química na 3ª Série do Ensino
Médio da E.E. Governador Israel Pinheiro
Desenvolvimento e crescimento: uma reflexão sobre o município
de Ituiutaba (MG) a partir da escolaridade dos jovens
Dialogando e transformando, a presença do teatro no Projeto
Escrevendo o Futuro (PEF) - (Re) cortando papéis, criando painéis
Elaboração de Material Didático na geomorfologia: Maquete
voltada para teoria de Bioresistasia aplicada no ensino
Estágio Supervisionado no Cotidiano Profissional e o Processo de
Supervisão: aprendizagem e conhecimento
O Ensino Comercial em Ituiutaba - MG
Auditório 2
Trabalho
Estudantes de Direito Diante da Adoção por Casais
Homoparentais: representações sociais, moralidade e formação
acadêmica
Mulheres Vitimadas: violência e segurança no âmbito da política
pública de proteção à mulher na região do Pontal do Triângulo
Mineiro
A construção de identidades de gênero outsiders nas narrativas de
travestis
A questão do gênero nas atividades aeróbicas...
O impacto do projeto universidade fora do armário no Campus
Pontal
Travestis em espaços educativos: transitando entre o centro e as
margens
Lésbica, gay, transexual e travesti (LGBT): os percalços de se
assumir em uma cidade do interior de minas gerais
Vivências na travestilidade: transgressões ou normalizações?
Letramento na Educação Infantil: saberes e práticas docentes
Modelagem Matemática na Educação Básica: Livros Didáticos
Estudos em relação à expectativa profissional de alunos do E M e
Atividades Extracurriculares de Química

Apresentações em forma de Pôsteres
DIA: 23 de maio de 2016
Apresentação de em forma pôster - 15:00 – 16:30
Saguão
Pôsteres
A Importância do Assistente Social na Escola Municipal Risoleta Neves
A qualidade de vida do(a) idoso(a) resistente aos programas de convivência oferecidos pela
rede pública
As dificuldades dos estudantes nas disciplinas de linguagem de programação
Automação de Semáforo com a Utilização do Microcontrolador Arduino
Avaliação da qualidade da água do córrego São José em Ituiutaba– MG
Bioprospecção de compostos acaricidas e antimicrobianos de Sapindus saponaria
Brinquedoteca: um espaço lúdico de aprendizagens
Capacidade de predação do ácaro Euseius concordis (Chant, 1959) (Acari: phytoseiidae)
sobre formas jovens do ácaro fitófago Panonychus citri (Mcgregor) (Acari: tetranychidae)
Composição florística da Serra do Corpo-Seco, Ituiutaba, Minas Gerais
Cultivo Orgânico e Sustentável de Hortas Residências
Delimitação e quantificação da vegetação natural nas imediações do rio paranaíba no
município de São Simão-GO
Determinação da Eficiência Energética em Lâmpadas Econômicas
Determinação do tempo e temperatura para analise de umidade em produtos alimentícios por
infravermelho
DIA: 24 de maio de 2016 - MANHÃ
Apresentação em forma pôster - 9:00 – 10:30
Saguão
Posteres
Eficiência Energética: uma maneira inteligente de usar energia!
Estudo do efeito da concentração de amina no processo de esfoliação do hexaniobato
Estudo sobre implantação de uma incubadora de empresas na cidade de Ituiutaba - MG
Gestão em Agronegócio para o pequeno, médio e grande produtor
Gravidez não é acidente. É opção
Identificação de microrganismos bacterianos indesejáveis do processo fermentativo do etanol
Indicadores de efetividade do Juizado Especial Cível Estadual na comarca de Ituiutaba
Isolamento de mutantes de Aspergillusnidulans que secretam enzimas lignocelulósicas.
Modularização de Produtos: Aplicação para Materiais Didáticos
O direito de greve no âmbito da educação federal e suas repercussões sobre o comércio no
município de viçosa-MG
O papel da música na perspectiva de adolescentes aprendizes desta arte
O problema de agrupamento de entregas em uma frota heterogênea de veículos
O Trabalho de limpeza urbana e a saúde da mulher- da gari na cidade de Ituiutaba-MG

DIA: 24 de maio de 2016 – TARDE
Apresentação em forma pôster - 15:00 – 16:30
Saguão
Posteres
Os idosos e os desafios enfrentados na sociedade e no contexto profissional
Os motivos de recaídas na percepção do dependente químico sob tratamento
Percepção da Informação interfere na aprendizagem do estudante
Preparação e caracterização de nanopartículas de gelatina associando a pontos quânticos de
carbono
Produção de “couve manteiga” (Brasica oleracea var. acephala) sob diferentes adubações
orgânicas
Qualidade no atendimento: um diferencial mercadológico em empresas supermercadistas
Reflexo da Alface (Lactuca sativa L.) sob de diferentes doses de nitrogênio
Reflexo do extrato de “tiririca” (Cyperus rotundus L.) na produção de folhas em mudas de
“couve manteiga” (Brasica oleracea var. acephala)
Relatório das análises morfológicas do perfil de solo no Parque do Goiabal em Ituiutaba-MG
Resolução de um problema de Bin Packing bidimensional
Segurança alimentar e nutricional: considerações sobre a evolução histórica do conceito e
análises sobre o contexto atual
Terceiro Setor e Execução Penal em Ituiutaba
Validação de jogos em educação para sexualidade: a contribuição do próprio adolescente

Minicursos
25 de maio de 2016
Manhã – 8h as 12
Auditpório 01
Minicurso: Pesquisa qualitativa na modalidade fenomenológica: uma análise do
individual para o geral
Prof. Drª Denise Andrade de Freitas Martins
Auditório 02
Minicurso: Utilização de ferramentas de arquivamento e compartilhamento de
documentos eletrônicos em nuvem
Profª. Msc. Rosa Betânia Rodrigues de Castro
Tarde – 14h às 18h
SALA 213
Minicurso: A inserção do aluno surdo na universidade
Profª Esp. Luciana Lelis Ribeiro
SALA 213
Minicurso: "Espaço urbano e desenvolvimento local sustentável: proposta
metodológica".
Nelio Paulo Sartini Dutra Júnior
Marcilene Gonçalves Teodoro
SALA 213
Minicurso: Introdução à Liderança Situacional
Profª. Raquel Lie Kishi
SALA 213
Minicurso: Usando games na sala de aula: como selecionar?
Prof. Msc. Walteno Martins Parreira Júnior
SALA 213
Minicurso: A linguagem secreta do corpo ... ele fala e nós não observamos!
Profº Jeziel Alves Rezende
SALA 213
Minicurso: Os direitos das mulheres nos 20 anos da plataforma de pequim,
1995-2015
Prof. Drª Soraia Veloso Cintra.

