
Título do Projeto Cidade 

A composteira como destino correto para os restos alimentares de nossa unidade escolar Schroeder - SC 

A confecção de ecobags contribuindo com a preservação do meio ambiente Uberlândia - MG 

A energia hídrica e a eólica para a construção da sustentabilidade Schroeder - SC 

A Importância dos microrganismos eficientes. Jaraguá do Sul - SC 

A magia de programar: Uma introdução a programação Florianópolis - SC 

A Psicologia da Ocupação da Cidade Jaraguá do Sul - SC 

A robótica como instrumento no estudo e conteúdos matemáticos Schroeder - SC 

Acessibilidade de municípios periféricos em espaços culturais de Porto Alegre Sapucaia do Sul - RS 

Acessibilidade e sustentabilidade na escola: Produção de piso tátil a partir da reciclagem do 
poliestireno expandido 

Jaraguá do Sul - SC 

Acessibilidade em questão: Análise das condições de acessibilidade do bairro Sítio Cercado Curitiba - PR 

Ações enzimáticas da banana para a coagulação sanguínea do ser humano Jaraguá do Sul - SC 

ADOD – Dispositivo de organização e distribuição automatizado Hortolândia - SP 

Agregando resíduos de EPS e resíduos sólidos da construção civil para a confecção de tijolos 
ecológicos leves 

Uberlândia - MG 

Agricultura sustentável, a partir de solos recuperados Uberlândia - MG 

Alteração de ecosssistemas do domínio da caatinga a partir da criação de microclimas Barbalha - CE 

América do Sul em jogo projeto didático pedagógico sobre os conhecimentos da América do 
Sul 

Monte Mor - SP 



Análise da imagem e da representação da mulher nos livros didáticos Curitiba - PR 

Analise das potencialidades de geração de energia de uma célula solar caseira: Uma proposta 
para a iluminação publica 

Uberlândia - MG 

Aplicativo de troca de mensagens instantâneas para deficientes visuais – Braille messenger Juazeiro do Norte - CE 

Aplicativo Recycle Mapp Florianópolis - SC 

Aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar na produção de papel e fibrocimento Uberlândia - MG 

Aqua Control Monte Mor - SP 

Aumento na produção agrícola a partir da utilização de gás carbônico no tratamento de 
sementes 

Londrina - PR 

Avaliação da ação antimicrobiana de coentro (Coriandrum sativum), picão-preto (Bidens 
pilosa), tiririca (Cyperus rotundus) e citronela (Cimbopogon winterianus) frente a 
microrganismos da biota bucal – Parte II 

Jaraguá do Sul - SC 

Avaliação da ação inseticida do extrato do velame (Croton heliotropiifolius) no combate ao 
barbeiro (Triatoma Infestans) 

Paraú - RN 

Biodegração da espuma rígida de poliuretano por fungo Saccharomyces cerevisiae Jaraguá do Sul - SC 

Biopolímero enriquecido com fibra de bananeira para substituir o plástico Arapongas - PR 

BIP - Body in proportion: Saúde e qualidade de vida Hortolândia - SP 

Cariri ecológico Juazeiro do Norte - CE 

Casca do ovo de larvas de Drosophila melanogaster como possível fonte de células-tronco 
adultas 

São Paulo - SP 

Catalisando estratégias para potencializar a inclusão do ensino da química e da matemática 
para estudantes com deficiência visual 

Pelotas - RS 

Cera para retardar o amadurecimento da fruta Londrina - PR 



Compactador de materiais recicláveis Americana - SP 

Consumo de frutas e valorização das práticas agroecológicas na geração de renda da cidade 
de Tibau 

Tibau - RN 

Croquis urbanos: Registro da memória e identidade das cidades Jaraguá do Sul - SC 

Da exclusão à inexistência: A atuação da indocumentação na construção da identidade cigana Sapucaia do Sul - RS 

Da teoria à prática: Um estudo sobre o herbicida orgânico glifosato Pelotas - RS 

Dados estatísticos de evasão, integralização e diplomação dos alunos dos cursos Técnicos 
Integrados do Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Joinville 

Joinville - SC 

Desenvolvendo Saberes Sobre a África Monte Mor - SP 

Desenvolvimento de produtos personalizados, utilizando impressão 3D, voltados para 
alimentação de pessoas com deficiência motora 

Campo Largo - PR 

Desigualdade de gênero em ações de marketing das casas noturnas do Vale dos Sinos: Um 
estudo sobre a percepção de mulheres e o processo de auto-empoderamento feminino 

Sapucaia do Sul - RS 

Dessalinização da água salgada para o uso humano em atividades cotidianas Uberlândia - MG 

Destilando a quantidade de açúcar nos refrigerantes e sucos Schroeder - SC 

É hora de despertar: A utilização da luz azul para a melhoria do TEA Pelotas - RS 

ECODER - Desinfetante natural Monte Mor - SP 

Economia e reutilização da água do banho Uberlândia - MG 

Educportifólio - Uma ferramente de registro Florianópolis - SC 

Efeito alelopático de Azadirachta indica a. sobre sementes de Lactuca sativa l., Phaseolus 
vulgaris l. e Zea mays 

Juazeiro do Norte - CE 



ELECPLANTS Juazeiro do Norte - CE 

Estatística quantitativa do suicídio, na cidade de Juazeiro Norte-CE em consonância com a 
taxa de mortalidade, no Estado do Ceará 

Juazeiro do Norte - CE 

Esterificação via enzimática a partir de lipases presentes no látex da planta Euphorbia tirucalli Jaraguá do Sul - SC 

Estudo da Aloe vera, a partir do seu beneficio causado na substituição do cloroetano presente 
nos aerossois gelados 

Pelotas - RS 

Estudo da nanotecnologia aplicada no desenvolvimento de um biofilme alternativo Novo Hamburgo - RS 

Estudo sobre o potencial da cortiça reutilizada na adsorção de chumbo e cobre presentes no 
chorume 

Jaraguá do Sul - SC 

Eu adolescente quem sou afinal? Jaraguá do Sul - SC 

Garduino Juazeiro do Norte - CE 

Gel a base de colágeno de escama de tilapia (Oreochromis niloticus) y del extracto de tapekue 
(Acanthospermum australe), con propiedades cicatrizantes, antisépticas y antiinflamatorias 

Villeta - Paraguai 

Guia do astronauta: Desenvolvendo saberes sobre o universo Monte Mor - SP 

Hidrogel e microrganismos: Uma interação sustentável Osório - RS 

Identificação de fungos liquenizados presentes nos troncos de Araucaria angustifolia da 
região de Campo Alegre - Santa Catarina 

Campo Alegre - SC 

Impacto ambiental da pesca artesanal do camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) sob a 
família Sciaenidae em Penha, SC 

Jaraguá do Sul - SC 

Informática na promoção da saúde: Plataforma on-line de preenchimento de questionários Ceres - GO 

Janela do conhecimento Ceres - GO 

LIS – Luva interpretadora de sinais Cascavel - PR 



LUCE - Automação residencial Hortolândia - SP 

LUXREAD - Instrumento para avaliação da luminosidade em ambientes próprios para leitura Americana - SP 

Madeiroeira: Carvão ecológico proveniente da reutilização da semente da amendoeira da praia Monte Mor - SP 

Maglev: O transporte magnético Pomerode - SC 

Marcenaria sustentável Uberlândia - MG 

Marketing e juventude: O consumo, identidade e consciência Pelotas - RS 

Medcare - Sua agenda de remédios Hortolândia - SP 

MEDCOB – medidor de combustíveis para verificação de fraudes Monte Mor - SP 

MOONLIGHT: Uma análise cinematográfica da construção de identidade negra e homossexual Sapucaia do Sul - RS 

O papel do jovem tutor: Desenvolvimento de aplicativos para celulares e apoio na aplicação de 
oficinas para outros estudantes do ensino fundamental 

Florianópolis - SC 

O uso da madeira biossintética na produção de materiais pedagógicos Uberlândia - MG 

Pele de tilápia na recuperação da epiderme de pacientes com queimaduras de segundo e 
terceiro grau 

Americana - SP 

Pemmass: Exercícios e benefícios bom para você, bom para o planeta Hortolândia - SP 

Perfil das professoras da educação infantil no município de Gaspar - SC Gaspar - SC 

PETSIGHT - Um sistema para o controle de enfermidades refletidas pela população de animais 
nas ruas 

Sapucaia do Sul - RS 

Plataforma educativa para portadores de D.I. Divinópolis - MG 

Pomada cicatrizante a partir de resíduos vegetais com carotenoides Santa Bárbara d'Oeste - SP 



Potencial antibacteriano da erva mate associado a produção de alimentos Jaraguá do Sul - SC 

PPP - Papa Pet Pelotas: Uma alternativa inovadora para ampliação da coleta seletiva Pelotas - RS 

Produção de álcool etílico, por fermentação do mel da abelha africana, pela cepa 
Saccharomyces Bayanus, visando uma bebida consumível com teor alcoólico superior a 50% 

Jaraguá do Sul - SC 

Produção de biofilme proveniente do amido da casca da batata (Solanum tuberosum) Jaraguá do Sul - SC 

Produção de Biogás: Um estudo comparativo entre a biodigestão de esterco suíno e sua 
associação com resíduos orgânicos de cozinha 

Osório - RS 

Produção de combustível a base de lipídeos (re)aproveitados Uberlândia - MG 

Produção e avaliação do sabonete repelente ao mosquito maruim (Culicoides paraensis) 
utilizando-se a citronela (Cymbopogon winterianus) e o cinamomo (Melia azedarach) como 
agente ativo - Parte II 

Jaraguá do Sul - SC 

Programa conectando saberes do curso técnico em química modalidade integrado do Instituto 
Federal de Santa Catarina Campus Jaraguá do Sul/centro: um olhar dos egressos sobre as 
implicações em suas formações 

Jaraguá do Sul - SC 

Programação em blocos o uso do arduino e S4A no ensino da robótica educacional Juazeiro do Norte - CE 

Projeto de reforma sustentável de um anfiteatro escolar Uberlândia - MG 

Projeto engenharia e tecnologia no fundamental Florianópolis - SC 

RCFARMA – Assistente farmacêutico Hortolândia - SP 

Recruta Fácil (Aplicativo para recrutamento) Santa Bárbara d'Oeste - SP 

Relógio solar: Calibrando com a matemática Pelotas - RS 

Retomando a tecnologia do chuveiro a gás! Ibiaçá - RS 



Reutilizando materiais: Um estudo de astronomia Florianópolis - SC 

Robô De Sumo Lages - SC 

Robótica assistiva - Desafios e possibilidades na utilização de robôs humanóides Cascavel - PR 

Robótica como facilitador do entendimento das leis da física Schroeder - SC 

Rotação de culturas uma forma de melhor aproveitar a luz e o solo Ibiaçá - RS 

S.O.S. Baby – Sistema de ajuda para pais Hortolândia - SP 

Saúde da mulher: Relatos de experiências sobre a busca por cuidados na nossa comunidade 
escolar 

Jaraguá do Sul - SC 

Saúde e segurança no trabalho: Pesquisa aplicada e integração IFSC-Empresa Jaraguá do Sul - SC 

“Se comer é uma necessidade, comer com inteligência é uma arte” Jaraguá do Sul - SC 

Segurança alimentar em unidades de alimentação e nutrição Hortolândia - SP 

Sistema de benefício a práticas sustentáveis: Protótipo de coleta ecológica Uberlândia - MG 

Sítio Cercado sobre rodas: Análise da capacidade do bairro em comportar ciclistas Curitiba - PR 

Smart body Monte Mor - SP 

Trilhando na Ilha da Magia: Do Homem do Sambaqui à Etnomatemática Florianópolis - SC 

Um click para a ciência Monte Mor - SP 

Um estudo sobre o potencial larvicida do fruto sabão Sapnindus saponaria (sapindaceae), no 
combate ao mosquito Aedes aegypti 

Uberlândia - MG 

Uma análise da imagem do praticante de Skate Boarding no universo de uma escola estadual 
da periferia do Sítio Cercado 

Curitiba - PR 



Utilização da casca de banana na produção de balas Jaraguá do Sul - SC 

Utilização de lodo na produção de cerâmica vermelha Uberlândia - MG 

Vassourinha da praia: Instrumento de limpeza da areia impregnada no corpo e objetos Jaraguá do Sul - SC 

 


