
Categoria 
ID de 

localização 
do estande 

Cidade/Estado de 
origem 

Título do projeto 

I SOC100 Boa Vista - RR Extração de seiva da palmeira Mauritia flexuosa como alternativa de cola escolar 

I HUM101 Jaraguá do Sul - SC Abelhas, uma doce pesquisa 

I BIO102 Schroeder - SC Captação, utilização e reutilização da água da chuva no ambiente escolar  

I BIO104 
Jaraguá do Sul - SC 
 

Uma doce visita: As abelhas e a sua importância ambiental para a vida no planeta 

I SOC105 Igarapé-Miri - PA Sorria e cante: Para aprender inglês 

I EXA106 Jaraguá do Sul - SC Quimi-slime: Brincando com a ciência 

I BIO107 Concórdia - SC Juntos pelo meio ambiente ... Reciclar é possível! 

I HUM108 Jaraguá do Sul - SC Bananeira: Alternativa biodegradável e sustentável 

I HUM109 Igarapé-Miri - PA Desenhe seus medos e seja feliz 

I EXA110 Jaraguá do Sul - SC As cores da terra 

I SAU111 Schroeder - SC Comida de verdade 



I BIO112 
Jaraguá do Sul - SC 
 

Da lagarta a uma linda borboleta 

I HUM113 Macapá - AP Recreio dirigido 

I BIO114 
Jaraguá do Sul - SC 
 

Achatina fulica: História, biologia e possível transmissão de doenças 

I SAU115 Valledupar - Colômbia El peligro inminente que representan los mecatos para la salud de los niños 

II AGR200 Valledupar - Colômbia 
Elaboración de materas con botellas plásticas para el cultivo de plantas ornamentales 
como estrategia metodológica para lograr el embellecimiento del patio escolar del 
Colegio Parroquial el Carmelo de la ciudad de Valledupar 

II SOC201 Palmas - TO 
Quando a linguagem científica e o conhecimento prático se encontram no “Texto de 
Campanha Sanitária”: Um diálogo (im)possível para o homem do campo 

II BIO202 Jaraguá do Sul - SC Gelatina para uma vida mais saudável 

II AGR203 Toledo - PR Alelopatia de Crotalária juncea na germinação de sementes  

II EXA204 Sumaré - SP SOSPI: Sistema Operacional de Saúde Pública Para Idosos 

II SOC205 Jaraguá do Sul - SC 
Perfil de adolescentes frente ao consumo de bebidas alcoólicas em duas comunidades 
socioeconomicamente distintas 

II BIO206 Londrina - PR Recipiente com casca de coco alternativo e nutritivo para produção de mudas 

II AGR207 Jaraguá do Sul - SC 
A influência da matéria orgânica na variação do pH do solo através da análise do 
desenvolvimento do girassol Helianthus annuus 



II BIO208 Londrina - PR  Análise do descarte de resíduos sólidos do Colégio Interativa 

II ENG209 Toledo - PR 
Desenvolvimento de embalagem biodegradável tipo espuma a partir de diferentes 
amidos 

II BIO210 Jaraguá do Sul - SC Análise dos fatores que influenciam no armazenamento de água das plantas  

II AGR211 Pomerode - SC Bionatural composteira 

II HUM212 Portão - RS Autismo: Da infância ao mercado de trabalho 

II BIO213 Londrina - PR Canudo biodegradável feito a partir do amido retirado da batata 

II SOC214 Toledo - PR 
Produção de saponáceos a base de óleo e resíduo vegetal: Utilizando a sobra na 
limpeza 

II BIO215 Jaraguá do Sul - SC 
Medição do pH da chuva a fim de determinar a intensidade da concentração de gás 
carbônico 

II EXA216 Londrina - PR 
Produção de plásticos à base de acetato de celulose por meio da reutilização de 
bitucas de cigarro. 

II BIO217 Jaraguá do Sul - SC Efeitos da antropização na paisagem natural 

II ENG218 Manaus - AM EcoSmart II: Gestão consciente de resíduos 

II AGR219 Pomerode - SC Broto de papel ecopapelaria 



II HUM220 Londrina - PR Xenofobia: Um problema mundial 

II SOC221 Curitiba - PR 
SOS QR CODES - Utilização de acessórios feitos à base de serragem, cascas de 
pinhão e sapé da Araucaria angustifolia como alternativa sustentável no auxílio do 
socorro às vítimas 

II BIO222 Jaraguá do Sul - SC Bala Dortelã 

II EXA223 Toledo - PR 
Avaliação da degradação da matéria orgânica da vinhaça proveniente da produção de 
bioetanol por processos físico-químicos 

II HUM224 
São José dos Campos - 
SP 

A desconstrução do racismo científico em uma escola pública de São José dos 
Campos - SP 

II HUM225 Jaraguá do Sul - SC 
Massinha de modelar comestível: Uma alternativa para minimizar os riscos de toxidade 
frente aos produtos comerciais 

II SOC226 Lontras - SC 
A prática do voleibol e suas possíveis mudanças de comportamento em alunos/atletas 
do município de Lontras - SC  

II BIO227 Toledo - PR 
Avaliação do uso de diferentes estágios de maturação da banana nanica em meio 
alternativo para o cultivo in vitro de orquídeas 

II ENG228 Londrina - PR 
Aproveitamento do lodo de esgoto estabilizado da cidade de Londrina e região para 
produção de pavers ecológicos 

II BIO229 Schroeder - SC Gás natural desenvolvido através de restos alimentares e esterco de animais 

II SAU230 Jaraguá do Sul - SC 
Produção de chips de alimentos ricos em nicotina para redução do fumo e seus 
respectivos males 

II EXA231 Curitiba - PR 
Filmes poliméricos biodegradáveis e funcionais a base de amido de pinhão e 
indicadores de alcalinidade: “Uma alternativa ao controle da qualidade de pescados 
frescos evitando a intoxicação alimentar” 



II SAU232 Jaraguá do Sul - SC 
Produção de caramelos que ajudam a combater a abstinência da nicotina para quem 
deseja deixar de fumar 

II BIO233 Londrina - PR Avaliação da toxicidade de extratos vegetais sobre a mortalidade de Artemias sp 

II AGR234 Porto do Mangue - RN 
Produção de ração para tilápia de viveiro, aproveitando o desperdício do caju e da 

amêndoa da castanha de caju 

II BIO235 Jaraguá do Sul - SC 
Sabão ecológico: Proposta de utilização de cascas de banana e citrus na produção de 
sabão 

II HUM236 Toledo - PR 
Reutilização de papel toalha na elaboração de recursos pedagógicos para o 
atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais e 
deficientes visuais 

II SOC237 Seara - SC Objetos para o futuro 

II BIO238 Jaraguá do Sul - SC A coleção biológica como indicador de biodiversidade urbana 

II ENG239 Londrina - PR Plantação vertical em espaços não utilizados 

II AGR240 Jaraguá do Sul - SC Produção de plástico biodegradável 

II BIO241 Pomerode - SC CSI: Ciência Forense 

II AGR242 Toledo - PR Cultivo de carpa e uso de seu efluente na fertirrigação de rúcula   

II SOC243 Jaraguá do Sul - SC Comer, separar e compostar 



II HUM244 Sumaré - SP Bullying na escola: A diferença não faz diferença 

II BIO245 Blumenau - SC Levantamento de cágados do rio do Testo 

II ENG246 Uberlândia - MG Geração de energia elétrica: Captação da energia cinética produzida pelos movimentos 
do corpo humano 

II SAU247 Jaraguá do Sul - SC 
Caramelo do bem: Produção de caramelos com propriedades antimicrobianas 
(anticárie) 

II SOC248 Londrina - PR Algoritmo matemático para cálculo estadual da aposentadoria. 

II ENG249 Belém - PA REUSETECH - Reutilizando resíduos sólidos para a educação tecnológica 

II EXA250 Jaraguá do Sul - SC Fake na planilha eletrônica 

II AGR251 Toledo - PR Efeito de extrato vegetal a base de Hovenia dulcis sobre a germinação sementes  

II BIO252 Pomerode - SC Métodos construtivos sustentáveis 

II HUN253 Londrina - PR A influência dos videogames no comportamento humano 

II BIO254 Jaraguá do Sul - SC 
Levantamento de evidências do desequilíbrio ecológico na cadeia alimentar das matas 
da região de Jaraguá do Sul - SC 

II SOC255 Caetité - BA Robô Leitor 



II BIO256 Toledo - PR 
Atividade hormonal do extrato de tubérculos de tiririca, trevinho e folhas de salgueiro in 
natura e desidratado na rizogênese de estacas de alecrim e café  

II BIO257 Uberlândia - MG 
Educação ambiental e a construção de ninhos artificiais para abelhas sem ferrão com 
materiais recicláveis 

II AGR258 Londrina - PR Análise da eficiência do uso de Chorella vulgaris em sistema de hidroponia 

II BIO259 Jaraguá do Sul - SC Esfoliante de folha de bananeira 

II SAU260 Curitiba - PR 
pHrulito - Explorando polióis na produção de doces cariostáticos, dietéticos e 
neutralizadores de pH bucal no combate a erosão, desmineralização e cárie dentária 

II BIO261 Londrina - PR Efeito de fármacos no desenvolvimento de peixes 

II SAU262 Jaraguá do Sul - SC 
Aumento da glicemia com o consumo de refrigerantes e a importância da atividade 
física no controle 

II BIO263 Toledo - PR 
Avaliação do efeito de biofilme comestível associado ou não a refrigeração na 
conservação de vegetais de consumo in natura 

II EXA264 Uberlândia - MG 
Investigação sobre a utilização do grafeno: Análise do uso deste material como forma 
de purificação de recursos hídricos e geração de recursos energéticos 

II AGR265 Jaraguá do Sul - SC Influência das fases da lua no cultivo de alfaces 

II SOC266 Porto do Mangue - RN 
COOAPESCA: Uma alternativa que busca valorizar o trabalho do pescador no 
município de Porto do Mangue/RN 

II BIO267 Jaraguá do Sul - SC 
A compreensão do papel da abelha na sociedade como fator importante para a sua 
preservação 



II BIO268 Londrina - PR A utilização de liquens como bioindicador de poluição atmosférica na cidade Londrina 

II AGR269 Jaraguá do Sul - SC 
Papel adubo: Proposta de produção de papel enriquecido com macronutrientes para 
ser utilizado como adubo após o uso 

II HUM270 Londrina - PR 
Métodos auxiliares no desenvolvimento da coordenação motora fina no período de 
transição da letra 

II BIO271 Jaraguá do Sul - SC 
A compreensão do papel da abelha na sociedade como fator importante para a sua 
preservação 

II SOC272 Toledo - PR Fotografia cientifica: Fotografar uma forma de eternizar a ciência 

II BIO273 Jaraguá do Sul - SC Casca de banana: Uma alternativa para limpar água 

II EXA274 Uberlândia - MG Desenvolvimento de uma capinha de celular sustentável utilizando fibras vegetais 

II BIO275 Schroeder - SC Cores da Terra - Preservando a identidade local através de tintas sustentáveis 

II SOC276 Londrina - PR Site informativo sobre a doença E.L.A. 

II SAU277 Jaraguá do Sul - SC Disfunções gastrointestinais e os sintomas de depressão 

III AGR300 Porto Grande - AP Horta escolar: Educação alimentar, ambiental e uma nova forma de aprender espanhol 

III BIO301 Osório - RS 
PLASBIO: Solução ecossistêmica para a diminuição da perda de biodiversidade do 
bioma Mata Atlântica com a utilização dos polímeros naturais da Palmeira Leque e o 
epicarpo da banana (Musa spp)  



III SAU302 Pelotas - RS SOFIA - Sistema Óptico de Funcionamento e Análise Médica - Fase I 

III EXA303 Monte Mor - SP 
Mini Kids - Um jogo virtual educativo orientado pela Base Nacional Comum Curricular - 
BNCC 

III HUM304 Hortolândia - SP MIT - Seu aplicativo para organização estudantil 

III SOC305 Sumaré - SP Um mundo em preto e branco: A realidade dos moradores de rua  

III ENG306 Toledo - PR Utilização de resíduos vegetais para a produção de copos biodegradáveis  

III AGR307 Hortolândia - SP GroundCare - Software de Monitoramento Agrícola 

III BIO308 Gaspar - SC 
Avaliação da aceitabilidade dos extratos de folhas da Lippia dulcis em comparação com 
edulcorantes comerciais em suco de abacaxi com hortelã 

III SAU309 Londrina - PR Chlorella vulgaris como suplemento alimentar para redução da glicemia 

III EXA310 Bandeirantes - PR 
+ água: Um aplicativo sustentável conectado a um chuveiro inteligente que ajuda a 
diminuir o consumo de água durante o banho 

III HUM311 Campo Grande - MS História regional: Uma análise da arqueologia sul-matogrossense no ensino médio 

III SOC312 Sapucaia do Sul - RS A propaganda a serviço das mulheres: “Balada sem assédio, é isso que elas querem!” 

III ENG313 Rio do Sul - SC BrainyWater - Sistema de monitoramento de água e captação de água da chuva 



III AGR314 Monte Mor - SP Total Control App - Medidor de fluxo, nível e qualidade de água 

III BIO315 Londrina - PR Recipiente com casca de coco alternativo e nutritivo para produção de mudas 

III SAU316 
Santa Bárbara d’Oeste - 
SP 

Hidratante feito à base de ácido hialurônico extraído da casca de ovos: Com possíveis 
propriedades redutoras de rugas 

III EXA317 Jaraguá do Sul - SC 
Quantificação de potássio em diferentes variedades de abacate da espécie Persea 
americana Miller por fotometria de chama 

III HUM318 Paranavaí - PR 
Investigação funcionalista de elementos linguísticos: Considerações sobre os palavrões 
na contemporaneidade 

III SOC319 Americana - SP MAPNE (Mapa de Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais) 

III ENG320 Primeiro de Maio - PR Tecnologia redutora de acidentes em viadutos e passarelas 

III AGR321 Campinas - SP 
Utilização da borra de café como matriz biofertilizante em hortas domésticas 
miniaturizadas 

III BIO322 Osório - RS 
Produto sanitizante: Um estudo sobre os compostos químicos e as propriedades 
organolépticas 

III SAU323 Hortolândia - SP 
Utilização de plantas alimentícias não convencionais em preparação nutritivas e de 
baixo valor econômico 

III HUM324 Primeiro de Maio - PR A evasão escolar: Um estudo de caso 

III SOC325 Jaraguá do Sul - SC 
A interferência da indumentária nas relações sociais: A construção da identidade por 
meio das roupas 



III ENG326 São Bento do Sul - SC Dispositivo para transposição de pequenos obstáculos para cadeira de rodas 

III EXA327 Hortolândia - SP FAREWELL - Software para o auxílio de sepultamentos em cemitérios 

III AGR328 Osório - RS Consorciação de forrageiras de inverno em diferentes tipos de adubação orgânica 

III BIO329 Campo Alegre - SC Borboletas: Polinizadoras, auxiliadoras e educadoras ambientais. 

III SAU330 Monte Mor - SP Ka Boom Alimentação: Ensinando de forma interativa 

III EXA331 Hortolândia - SP BUSINESS AID - Organização empresarial em suas mãos 

III HUM332 Londrina - PR Por quem os sinos dobram? A influência das mídias sociais na política mundial  

III ENG333 Campo Grande - MS 
Análise da eficiência do sistema pot-in-pot na refrigeração com o uso de álcool etílico 
hidratado 46% e água, assim como sua eficiência na conservação de pimentões 

III AGR334 Toledo - PR Biofertilizante DIMU: Uma alternativa para a olericultura  

III BIO335 Campinas - SP PELTIC: Um compósito de dois materiais recicláveis 

III SAU336 Hortolândia - SP DIP - Mergulhe no seu objetivo 

III EXA337 Monte Mor - SP Chemistry Rocket - Foguete Químico 



III HUM338 Osório - RS Programando fácil: Conhecendo a computação 

III SOC339 Londrina - PR 
A arte reflete a realidade: Como o cinema de animação contribui à ética 
contemporânea? 

III ENG340 Sumaré - SP 
Diminuição da emissão excessiva de CO2 na atmosfera transmitida pelos meios de 
transporte 

III AGR341 Cornélio Procópio - PR Plantas indicadoras de deficiências no solo 

III BIO342 Toledo - PR 
Uso de diferentes concentrações de extratos vegetais no controle in vitro do fungo 
Colletotrichum musae causador da antracnose nos frutos da bananeira (musa spp.) 
Fase III 

III SAU343 Osório - RS 
Batata doce: Uma alternativa nutricional para diabéticos e praticantes de atividade 
física 

III EXA344 Hortolândia - SP Buzzcall - BuZcando por você 

III HUM345 Campinas - SP Vai e volta andorinha, para o céu da sua Campinas 

III SOC346 Primeiro de Maio - PR TECNOBULLYING  

III AGR347 Osório - RS Influência do esterco suíno na cultura da aveia preta (Avena strygosa) 

III BIO348 Arabutã - SC Bactérias: Você conhece seus malefícios? 

III SAU349 Hortolândia - SP Método nutricional alternativo baseado na medicina Ayurveda 



III EXA350 Primeiro de Maio - PR 
Modelagem matemática através do sudoku como mediador no processo de ensino-
aprendizagem 

III SOC351 Americana - SP Women Repairs  

III ENG352 Toledo - PR 
Aplicação de materiais poliméricos biodegradáveis na fabricação de embalagens 
plásticas fase III 

III AGR353 Leme - SP AQUAPONIA: Uma solução para o problema hídrico em produção de hortaliças 

III BIO354 Londrina - PR 
Análise de parâmetros físico-químicos das águas da Represa Capivara da cidade de 
Primeiro de Maio 

III SAU355 Monte Mor - SP SMART BOX – Seu medicamento certo na hora certa 

III EXA356 Hortolândia - SP MicroC - Contabilidade na palma da mão 

III HUM357 Paranavaí - PR Considerações acerca dos tabus linguísticos em usos contemporâneos 

III SOC358 Monte Mor - SP Guru do amor - Educação Sexual 

III ENG359 Osório - RS 
Tijolo ecológico: Uma união sustentável entre fibras vegetais e restos de construção 
civil 

III AGR360 Toledo - PR 
Aplicação de diferentes caldas orgânicas no desenvolvimento de feijão de vagem 
(Phaseolus vulgaris L.) e ação repelente do pulgão (Aphis craccivora) 

III SOC361 Monte Mor - SP Politizando 4: Desenvolvendo os conhecimentos sobre a política brasileira 



III ENG362 Primeiro de Maio - PR Sensor de temperatura para colheitadeiras de baixo custo utilizando Arduino 

III SOC363 Hortolândia - SP GP Girl Power - Software de auxílio e denúncia para mulheres 

III SAU364 Jaraguá do Sul - SC Avaliação da capacidade antiácida de produtos comerciais e naturais 

III EXA365 Sapucaia do Sul - RS Utilizando chatbots e inteligência artificial no apoio à portadores de Alzheimer 

III SOC366 Hortolândia - SP Administration For All - A inserção para Down’s  

III ENG367 Jaraguá do Sul - SC 
Produção de garrafas térmicas autossuficientes para otimização do armazenamento de 
líquidos 

III HUM368 Americana - SP 
EDUCARE - Sistema de auxílio na alfabetização de crianças com transtorno do 
espectro autista 

III AGR369 Osório - RS CAPIM-ANNONI: Técnicas de prevenção e controle de forma sustentável 

III BIO370 Sumaré - SP 
Creme MPG. - Mastruz, Pimenta caiena e Gengibre - Tratamento alternativo para dores 
musculares 

III SAU371 Bandeirantes - PR AnsiEduc - Psicologia Estudantil  

III EXA372 Jaraguá do Sul - SC 
Fatores que influenciam qualitativamente e quantitativamente no consumo de Zea 
mays everta 

III HUM373 Americana - SP Impacto da utilização de games para o desenvolvimento pedagógico de adolescentes 



III SOC374 Schroeder - SC Ecobrick – Jovens como protagonistas da ressignificação de práticas sociais 

III AGR375 Americana - SP SISA (Sistema de Irrigação Sensorial Automatizado) 

III BIO376 Rio de Janeiro - RJ Análise do potencial anticolinesterasico da planta Andenium obesum 

III SAU377 Osório - RS 
Agroindústria Sustentável: Elaboração de geleias com a utilização de 
heteropolissacarídeos estruturais de diferentes tipos de laranja 

III EXA378 Araquari - SC Catalisadores para a produção de biodiesel provenientes da casca do ovo  

III HUM379 Sapucaia do Sul - RS Delta: Uma plataforma para despertar o interesse de crianças em Ciência 

III SOC380 Campinas - SP CULTRASH: Protótipo de Lixeiras Públicas decoradas e divertidas com o Bio-Sapo 

III ENG381 Curitiba - PR  Desenvolvimento de um foguete propelido a fertilizante 

III AGR382 Jaraguá do Sul - SC Produção de telas biodegradáveis a partir da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) 

III BIO383 Americana - SP 
Aromatizador repelente contra o mosquito Aedes aegypti: A partir de capim-limão 
(Cymbopogon citratus – citronelal), lavanda (Lavandula augustifólia – linalol) e 
manjericão (Ocimum basilicum ) 

III SAU384 Osório - RS Aroeira-Vermelha (Schinus terebinthifolius): Uma alternativa nutricional 

III EXA385 Toledo - PR GONGOCOMPOSTO 



III HUM386 Londrina - PR Como estimular o aprendizado no nosso cérebro associado ao desempenho escolar 

III SOC387 Alagoinhas - BA Vaidade Masculina: Um modo de agir e de pensar a masculinidade 

III HUM388 Sapucaia do Sul - RS 
Neurociência: Tecnologia e musicalização como ferramenta para o desenvolvimento 
cognitivo de crianças do ensino fundamental I no ensino da matemática 

III ENG389 Americana - SP Tritura-Plast 

III AGR390 Rio do Sul - SC TaipaEstock - Utilização de taipa de mão para o armazenamento de grãos. 

III BIO391 Toledo - PR 
Uso de diferentes concentrações de extratos de suculentas no controle do fungo 
Penicillium digitatum causador do bolor da casca da laranja (Citrus sinensis) 

III SAU392 Hortolândia - SP A percepção e a relação do paladar com a boa nutrição na adolescência 

III EXA393 Sapucaia do Sul - RS Sistema de controle de frequência inteligente 

III SOC394 Americana - SP Ajuda social para projetos gerais da prefeitura  

III ENG395 Rio do Sul - SC SmartGlove - Luva para auxílio no ensino de língua brasileira de sinais 

III AGR396 Campinas - SP 
Nutrivaso, o ecovaso de fibras de bagaço de cana e biopolímero de amido de milho 
com nutrientes incorporado 

III BIO397 Londrina - PR 
Elaboração de ração para peixes à base da casca de Musa acuminata para 
despoluição da água de ambiente piscicultor - Fase I 



III SAU398 Hortolândia - SP ERVA - Excelentes Receitas Valorizadas e Atuais 

III EXA399 Monte Mor - SP GAMEP: Gamificação de Matemática para o Ensino Popular  

III ENG400 Sapucaia do Sul - RS 
Concreto sustentável: A incorporação de casca de arroz, casca de soja e EPS como 
uma alternativa para a substituição dos agregados convencionais 

III AGR401 Mossoró - RN 
O uso do fio da garrafa pet na construção de cercas ecológicas para ovinos no 
semiárido nordestino   

III BIO402 Sapucaia do Sul - RS 
S.P.S - Seat Protector Sanitary: Uma alternativa econômica e sustentável para 
minimizar a proliferação de microrganismos em ambientes públicos 

III EXA403 Jaraguá do Sul - SC 
Extração de compostos fenólicos da casca e farelo do arroz e avaliação de sua 
capacidade fotoprotetora 

III ENG404 Americana - SP Automação do sistema de incêndio com Arduino  

III SOC405 Sapucaia do Sul - RS 
TaxiAdapt - Utilizando tecnologia para auxiliar na  locomoção de pessoas com 
deficiência física 

III ENG406 Monte Mor - SP 
Rei dos Metais – Robô especialista na identificação dos metais apreendidos em 
instituições de segurança 

III AGR407 Toledo - PR 
Uso de diferentes concentrações de uva-do-japão (Hovenia dulcis) no controle do fungo 
Colletotrichum gloeosporioides in vitro e em pós colheita de frutos 

III EXA408 Hortolândia - SP SIENE - Inclusão social de crianças autistas na astronomia  

III AGR409 Sapucaia do Sul - RS D.A.N - Defensivo agrícola natural: Projetando uma agricultura sustentável 



III BIO410 Monte Mor - SP Filtro de extração de micro-organismos presentes em fluidos orgânicos (FEMOP) 

III EXA411 Ivaiporã - PR Jogo Digital Alcântara 

III SOC412 Hortolândia - SP LiteMobi - Ônibus Fácil 

III ENG413 Sapucaia do Sul - RS 
Produção de artigos têxteis provenientes de cascas e folhas de fibras vegetais com o 
auxílio da GoGo Board como ferramenta para a automatização do processo de 
tecelagem 

III AGR414 Bandeirantes - PR PAPILHO: Uma proposta alternativa para produção de papel 

III BIO415 Londrina - PR 
Aonde estão as abelhas? Impactos das ondas eletromagnéticas na dispersão da Apis 
mellifera 

III EXA416 Recife - PE Sistema integrado de captação e filtragem com elemento grafeno de águas pluviais 

III ENG417 Pau dos Ferros - RN Confecção de tijolos ecológicos a partir de resíduos sólidos 

III AGR418 Londrina - PR 
A influência do uso de água enriquecida com CO2 no desenvolvimento de Eureca 
vesicaria ssp. sativa 

III BIO419 Toledo - PR 
Efeito fungitóxico de extratos vegetais sobre o desenvolvimento in vitro do fitopatógeno 
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) causador da antracnose em mamoeiros 

III EXA420 Araquari - SC 
Obtenção de biodiesel a partir de óleos residuais utilizando o complexo ferropiridina 
como catalisador 

III ENG421 Rio do Sul - SC 
CYPERWETLANDS - Eficácia de uma estação de tratamento de efluentes doméstico 
em áreas rurais utilizando-se cyperaceaes consorciadas a substratos filtrantes 



III AGR422 Juazeiro do Norte - CE Cariri Ecológico 

III EXA423 Irineópolis - SC Física na Educação Física! 

III ENG424 Bandeirantes - PR EPI Sense 

III AGR425 Toledo - PR 
Variação de diferentes substitutos do agar e potenciais hidrogeniônicos no cultivo in 
vitro de orquídeas em meio alternativo. Fase II 

III EXA426 Jaraguá do Sul - SC Obtenção de extratos da casca e semente do mamão formosa 

III AGR427 Osório - RS 
Microrganismos: Sua utilização no combate das moscas do estábulo (Stomoxys 
calcitrans) na suinocultura em sistema de cama sobreposta 

III EXA428 Ivaiporã - PR 
O uso da interdisciplinaridade para a compreensão de conceitos químicos no curso 
técnico integrado em informática no IFPR – Campus Ivaiporã  

III AGR429 Rio do Sul - SC 
Avaliação do potencial de substituição da massa florestal por biogás oriundo dos 
dejetos suínos para o processo de cura do fumo  

III AGR430 Sapucaia do Sul - RS 
TUBICOS: Tubetes Biodegradáveis Compostáveis - Uma alternativa sustentável e 
economicamente viável para a plantação de mudas de eucalipto 

III EXA431 Osório - RS ClavIF: Um claviculário inteligente 

III BIO432 Toledo - PR 
Efeito de extratos vegetais a base de sabugueiro, salgueiro, trevinho e tiririca in natura 
e desidratados no desenvolvimento in vitro de Dendrobium nobile Lindl e Cattleya 
forbesii  

III AGR433 Osório - RS 
Salinidade do solo na germinação de genótipos de soja na planície costeira do Litoral 
Norte  



III EXA434 Jaraguá do Sul - SC 
Avaliação de emulsões com óleo de coco para a quantificação de alumínio e níquel por 
espectrometria de absorção atômica com chama  

III AGR435 Toledo - PR 
Uso de diferentes concentrações de extratos vegetais no controle in vitro do fungo 
Puccinia psidii Winter em Myrciaria cauliflora fase III 

III SAU Uberlândia - MG 
Barra protéica de origem vegetal: produto desenvolvido para a comunidade vegetariana 
estrita 

III AGR436 Osório - RS  MICROVERDES: Produzindo saúde e sustentabilidade 

III HUM437 Americana - SP A.V.A.L. (Ambiente Virtual de Aprendizagem em Libras) 

IV HUM040 Jaraguá do Sul - SC LCT + MT = A fórmula para aprender a empreender 

IV HUM041 Igarapé-Miri - PA 
Revitalizar para educar: Uma proposta de intervenção espacial para colaborar com o 
processo ensino-aprendizagem 

IV HUM042 
Santa Bárbara d’Oeste - 
SP 

DesenvolvIE! 

IV SAU043 Jaraguá do Sul - SC Isolante acústico feito do filtro de cigarro 

IV AGR044 Igarapé-Miri - PA O Chorume do lixão: Do Itaminbuca ao Corre Mão 

V SAU500 Jaraguá do Sul - SC 
A influência da dimensão cultural na educação sexual em um meio de vasta 
disponibilidade de informações 

V ENG501 Itajaí - SC Otimização de um reator de eletrofloculação para o tratamento de efluentes têxteis 



V HUM502 Jaraguá do Sul - SC 
Aulas práticas de anatomia humana como ferramentas para abordar temas relevantes 
à juventude atual 

V EXA503 Paranavaí - PR 
Determinação de atividade antioxidante, toxicidade frente à Artemia salina em extratos 
dos galhos da espécie vegetal Vernonia polysphaera 

V EXA504 Curitiba - PR 
Transformações motivacionais frente aos novos desafios do ensino de química: Um 
relato de experiência no PIBID 

V HUM505 Jaraguá do Sul - SC 
Aprendizagem baseada em animações: Uma forma dinâmica, interativa e ativa de 
aprender fisiologia 

V ENG506 Itajaí - SC 
Cinética da extração aquosa do resveratrol da casca da uva Cabernet sauvignon e 
aplicação do extrato em uma máscara de tratamento facial 

V SAU507 Jaraguá do Sul - SC 
Como a promoção de campanhas sobre a alimentação saudável contribui no 
tratamento e na percepção da diabetes mellitus tipo 2 em adultos ativos 

VI HUM600 Gaspar - SC A contribuição da pedagogia histórico crítica na ação pedagógica nas aulas de filosofia 

VI HUM601 Pomerode - SC Educação Positiva: Estimulando aprendizagem significativa nos bebês 

VII ENG700 Schroeder - SC ECOBRICK - Máquina para produção de tijolos, pavers e pisos táteis ecológicos 

 

 


