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APRESENTAÇÃO – XXIII META 

A META, desde sua concepção em 1978, se propõe a divulgar as pesquisas 
desenvolvidas por professores e alunos dos cursos técnicos e de graduação, à 
comunidade e visitantes de outras instituições educacionais e/ou empresariais. 

Como um espaço para desenvolver metodologia de projetos, a Mostra oferece 
aos professores e alunos oportunidade para diversificar as atividades de 
aprendizagem, com ações de caráter prático e aplicado. 

São objetivos da META: 

 promover o intercâmbio técnico, científico e cultural entre alunos, 
professores e funcionários do CEFET-MG; 

 promover o intercâmbio técnico, científico e cultural entre as pesquisas 
desenvolvidas por alunos, professores e funcionários do CEFET-MG e 
outras instituições e empresas; 

 proporcionar aos alunos o desenvolvimento de habilidades para 
realização de projetos e o equacionamento de problemas científicos e 
tecnológicos; 

 proporcionar a interação entre ciência e tecnologia, visando à 
aplicabilidade responsável pelas pesquisas desenvolvidas. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA DA 
GESTÃO DE RESÍDUOS NO CEFET-MG 

 

Código de inscrição: 833 

 

Resumo: 

Questões ambientais vêm sendo amplamente discutidas na atulaidade, visando 

principalmente a melhoria na qualidade de vida, preservação ambiental e 

desenvolvimento sustentável. Nesse contexto a educação ambiental aparece 

como uma ferramenta que auxilia os trabalhos ao meio ambiente e a 

sustentabilidade. Partindo da ideia citada, o projeto A Educação ambiental 

como ferramenta para gestão de resíduos no Cefet-MG surge com a proposta 

de auxiliar nas ações já tomadas tendo em vista a melhor funcionalidade 

dessas. Para isso uma maior interação dos discentes docentes e demais 

funcionarios da instituição deve acontecer com as atividades relacionadas ao 

tema ambiental. Para essa interação propomos a criação de uma conta em 

rede social para que as atividades sejam apresentadas além de divulgação de 

eventos e abertura de espaço para comunicação com a comunidade. Esse 

projeto foi aprovado na modalidade BCE e envolve dois alunos bolsistas para 

mobilizar e sensibilizar todos os atores envolvidos. 

 

Palavras chave: Educação Ambiental. Gestão de Resíduos. Comunidade 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Raquel Castro Salomão Chagas 

Alunos: Leandro Gustavo Silva; Patricia Roldão Xavier;  

Câmpus: BH 
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ACIONAMENTO AUTOMATIZADO DE PERSIANAS 

 

Código de inscrição: 826 

 

Resumo: 

Neste projeto é apresentada uma proposta de automação de persianas 

residenciais controlada por luminosidade. A maneira escolhida para essa 

automação foi o controle de um motor DC por meio de um microcontrolador, 

que recebe informação de um sensor de luminosidade, o sensor utilizado é um 

LDR (Light Dependent Resistor). O projeto tem a função de abrir a persiana 

com a ausência de luz, fechar a persiana com a presença de luz e regular a 

angulação de acordo com a incidência da luz. Também foi desenvolvida uma 

maneira de acionar a abertura e o fechamento da persiana por meio de botões. 

Para o funcionamento do sistema é utilizado um motor DC que está controlado 

por um microcontrolador modelo (MSP430F149), que também possui a função 

de receber informações do usuário. 

 

Palavras chave: DC – Microcontrolador. Sensor de Luminosidade. LDR 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Marcos Antonio da Silva Pinto 

Alunos: Ronilson Oliveira Magalhães; Pedro Luiz Neiva Ranieri 

Câmpus: BH 
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AGÊNCIAS NA REDE 

 

Código de inscrição: 892 

 

Resumo: 

O projeto baseia-se na criação de uma empresa prestadora de atendimento 

online para agências. Ofereceríamos aos clientes os pacotes turísticos 

vendidos nas agências conveniadas, que possuem como foco os roteiros de 

Minas Gerais. Nosso diferencial seria o atendimento/consultoria online, através 

de mecanismos áudios-visuais, 24 horas. Funcionaria como um site no qual os 

interessados em comprar o produto oferecido fariam uma consulta semelhante 

àquelas feitas nas agências, porém virtualmente, através do sistema de 

webcam. Sendo que nossos clientes seriam todos interessados a conhecer o 

estado de Minas Gerais. A sede física da nossa empresa se localizaria no 

centro da cidade de Belo Horizonte, para viabilizar o acesso de funcionários. A 

divulgação seria realizada pelas agências que estabelecessem convênio com a 

empresa. Temos por missão empresarial garantir a mesma credibilidade das 

agências físicas. O projeto constará também de um estudo de viabilidade 

mercadológica, econômica e financeira do empreendimento em questão. 

 

Palavras chave: Agência de Turismo. Serviço Online. Turismo. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Sociais aplicadas 

 

Orientadora: Glauciene Silva Martins 

Alunas: Gabriela Leandra Silva Souza; Isabella Romero Lopes; Thayna 

Guimarães Silva 

Câmpus: BH 
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ALIMENTRÔNICA 2.0: DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTO 

 

Código de inscrição: 466 

 

Resumo: 

Este trabalho visa aprimorar um módulo didático, denominado Alimentrônica, 

que foi apresentado na XXII META (2011). O módulo original era composto de 

um controlador de processo stand-alone, uma sanduicheira, um relé de estado 

sólido e um sensor (termopar), e permitia praticar a configuração e operação do 

controlador de processo e observar resultados e problemas concretos no 

preparo de alimentos. As novas versões, desenvolvidas neste trabalho, incluem 

recursos que aumentam o seu potencial didático, como comunicação digital 

(via porta USB ou interface RS-485 e protocolo modbus), aquisição de dados, 

detecção de termostato ligado/desligado utilizando transformador de corrente, 

etc. Para os alunos envolvidos, o trabalho representa uma possibilidade de 

vivenciar diversas etapas e questões relacionadas ao desenvolvimento de 

produtos eletroeletrônicos, como: simulação por software, prototipagem em 

matriz de contatos, elaboração de placa de circuito impresso, desenvolvimento 

do layout do produto, documentação, etc. Para os futuros usuários (alunos e 

professores de ensino técnico e de engenharia), os módulos desenvolvidos 

permitirão testar conhecimentos e praticar controle de processos, aquisição de 

dados, comunicação modbus, calibração etc. 

 

Palavras chave: Controle de Processo. Aquisição de Dados 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Ronan Drumond de Figueiredo Rossi 

Alunos: Túlio Vieira Farias; Vítor Emanuel Ribeiro; Wellinton Costa Ribeiro 

Câmpus: BH 
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AMORTECIMENTO E ABSORÇÃO DE ONDAS 
MECÂNICAS EM UMA CUBA DE ONDAS 

 

Código de inscrição: 807 

 

Resumo: 

Os aparelhos ou dispositvos didáticos de laboratório são importantes para 

ilustrar, demonstrar, propor questões, incentivar a pesquisa etc, sendo por isto 

muito utilizados nas aulas de disciplinas como física, biologia e química. Porém 

muitos destes equipamentos, além de serem de difícil montagem e utilização, 

devido a forma como são construídos apresentam grandes limitações em sua 

utilização. Um exemplo de um destes aparelhos é a cuba de ondas. Em geral, 

além de serem de difícil montagem não apresentam resultados realmente 

satisfatórios devido às interferências que as ondas refletidas nas bordas da 

cuba produzem nas ondas incidentes, objetivos principal do estudo. Este 

trabalho tem como objetivo minimizar os efeitos produzidos pelas ondas 

relfetidas através do desenvolvimento de estruturas capazes de amortecer e 

absorver estas ondas. Os conhecimentos e dispositivos desenvolvidos neste 

projeto são relevantes para a melhoria de um dispositivo didático utilizado no 

ensino da Física e também em outras as áreas como na engenharia civil e 

mecânica que lidam frequentemente com situações em que existe a 

propagação de ondas mecânicas. 

 

Palavras chave: Cuba de Ondas. Ondas. Amortecimento. Absorção. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Ronaldo Marchezini 

Aluno: Cristiano Mercídio  

Câmpus: BH 
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APLICAÇÃO DO FILTRO DE KALMAN NO 
NIVELAMENTO DE GUINDASTES E GUINDAUTOS 

 

Código de inscrição: 870 

 

Resumo: 

O mercado de equipamentos de içamento e movimentação de cargas tem 

estado bastante aquecido no Brasil. A demanda por equipamentos auxiliares 

que aumentem a segurança das operações tem crescido em igual proporção, 

devido às constantes exigências das empresas com segurança. Com isso, 

desenvolveu-se o protótipo de um inclinômetro digital, a ser aplicado no 

nivelamento do carro inferior, utilizando a plataforma Arduino, dotada de um 

microcontrolador ATMEGA328P-PU, um visor monocromático e um módulo 

GY-521, dotado de um sensor MPU-6050, ao qual são integrados um 

acelerômetro e um giroscópio digitais. Foram realizados vários testes com o 

módulo, primeiramente utilizando apenas os dados individuais dos sensores e 

depois, a combinação de ambos. Para combinar os dados foram utilizados dois 

diferentes métodos: Primeiramente, um filtro complementar e, depois, um filtro 

de Kalman, que se mostrou mais estável e preciso. Ao longo do 

desenvolvimento do protótipo percebeu-se que o sensor adquirido para o 

experimento não teria precisão suficiente para ser utilizado em guindastes, que 

exigem uma tolerância máxima de 0,5, porém a aplicação se mostrou 

adequada em guindautos que, por lidarem com cargas menores e possuírem 

uma lança de menor alcance, suportam um erro de até 5° de inclinação, 

precisão alcançada pelo protótipo. 

 

Palavras chave: Guindastes. Guindautos. Inclinômetro. Arduino. Filtro de 

Kalman 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Emerson Guilherme Alves Estevam 

Aluno: Gabriel Machado de Castro Fonseca 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

AS PESSOAS SE PREOCUPAM COM DOENÇAS COMO 
A GRIPE? 

 

Código de inscrição: 792 

 

Resumo: 

Presente no cotidiano de todos os cidadãos, a gripe é uma doença infecciosa 

causada pelos vírus influenzae transmitida por meio de partículas no ar 

advindas de tosse e espirro de pessoas infectadas, causando no infectado 

diversos sintomas como febre,vômitos, dores e náusea. Atos simples, como 

lavar a mão frequentemente, ter bons hábitos alimentares e praticar exercícios 

físicos leva a uma maior resistência contra a influenza. As vacinas também são 

formas de prevenção, sendo gratuitas para idosos, crianças e gestantes. A 

pesquisa baseou-se em questionários aplicados pelos estudaantes para a 

população em geral no período de 25 de fevereiro a 27 de março de 2013, 

abrangendo diversas questões relacionadas à gripe. Os resultados da pesquisa 

foram devidamente analisados e expressos em gráficos, tabelas e mostraram 

que a sociedade não possui um conhecimento adequado, e ainda que os 

órgãos públicos não realizam campanhas eficazes de esclarecimento sobre a 

gripe para a população. 

 

Palavras chave: Gripe. Prevenção. Vacinação. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Rosiane Resende Leite 

Alunos: Lucas Freitas Viana; Vinicius Dias do Carmo Costa; Yuri Henrique 

Silva 

Câmpus: BH 
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AUMENTO DA EFICIÊNCIA DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS POR MEIO DE RASTREAMENTO 

SOLAR 

 

Código de inscrição: 919 

 

Resumo: 

A urbanização e o avanço tecnológico ilimitado têm feito da energia elétrica um 

recurso cada vez mais requisitado. A principal fonte de energia elétrica, no 

Brasil, é hidráulica, porém os impactos ambientais das hidrelétricas levam a 

uma busca por meios alternativos para suprir a necessidade da população. 

Dentro deste contexto, a energia solar vem conquistando um espaço cada vez 

maior no mercado mundial, embora ainda de forma complementar. Contudo, 

considerando que os 1410 W/m² que a Terra recebe do Sol constitui uma 

energia 4000 vezes maior do que a energia consumida no planeta, deve-se 

procurar e estudar meios otimizar o aproveitamento dessa forma de energia de 

modo a tornar seu uso mais significativo e assim viver de maneira mais 

sustentável. Neste trabalho propõe-se uma maneira de aumentar a eficiência 

de sistemas de aproveitamento da energia solar que utilizam painéis 

fotovoltaicos. O projeto consiste em desenvolver um sistema de 

posicionamento automático da placa fotovoltaica, de forma que a radiação solar 

incida sempre de forma perpendicular ao painel, maximizando assim a 

conversão da energia solar ao longo do dia. Serão utilizados sensores de 

luminosidade e um método de comparação, construído a partir do 

microcontrolador MSP-430, de forma a automatizar uma placa fotovoltaica que 

se movimentará em duas direções: norte-sul e leste-oeste. Assim, a placa 

acompanhará a posição do sol ao longo dos dias e das estações do ano. 

 

Palavras chave: Painéis Fotovoltaicos. Rastreamento Solar. Microcontrolador. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Rubens M. Santos Filho 

Alunos: Henrique Lisboa de Sousa; Francisco Ferraz Almeida Neves; 

Guilherme da Silveira Teixeira 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE EXTRATOS DE 
FOLHAS DE MICONIA SPP. (MELASTOMATACEAE) 

CONTRA 

 

Código de inscrição: 805 

 

Resumo: 

Dengue é um dos principais problemas de saúde pública, sendo o seu vetor 

Aedes aegypti (Lin,1762), atualmente, o mosquito que apresenta a maior 

dispersão em áreas urbanas no mundo. O combate a esse importante vetor é 

uma tarefa desafiadora; assim, na buscade alternativas para o controle desse 

inseto, muitas pesquisas são desenvolvidas e estimuladas para se encontrar 

novos inseticidas de origem vegetal, por serem menos nocivos ao meio-

ambiente. O trabalho proposto buscou obter extratos de quatro espécies de 

Miconia – Melastomataceae –Miconia macrothyrsa, Miconia ibaguensis,Miconia 

ligustroides, Miconia sp1), a fim de avaliar seu efeito larvicida sobre Aedes 

aegypti. Os extratos etanoico, aquoso, cetônico ecetoetanoico das folhas foram 

obtidos a partir do material vegetal coletado emáreas do Cerrado de Minas 

Gerais, os quais foram testados em variadas concentrações, realizando-se a 

contagem das larvas mortas após 24 horas. Os bioensaios de letalidade foram 

realizados conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde, 

com ligeiras modificações. A potencial atividade específica dos compostos 

vegetais poderá representar um significativosalto no controle de vetores de 

doenças endêmicas como a dengue, visto que acomplexidade de composição 

dos extratos diminui os riscos de resistência, além de minimizar a toxicidade 

para o meio ambiente por ser um produto natural. 

 

Palavras chave: Larvicida. Aedes aegypti. Dengue 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Rosiane Resende Leite 

Alunos: Gabriel Batista; Anderson Bolivar; William Teixeira 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE 
FOTOCATALISADORES ORGÂNICOS NA 

DESINFECÇÃO SOLAR (SODIS) DE ÁGUAS DE 
SISTEMAS LACUSTRES 

 

Código de inscrição: 756 

 

Resumo: 

O presente trabalho é uma tentativa de otimização do método SODIS, um 

processo de desinfecção da água realizado através da exposição solar em 

garrafas PET. O processo ocorre através de dois componentes da radiação 

solar: UV-A e a radiação infravermelha. O principal objetivo foi avaliar o uso de 

materiais orgânicos de fácil obtenção e baixo custo na fotocatálise do processo 

de inativação bacteriana, visando a reutilização de água. Foi realizada a coleta 

de água de um lago e adição de extratos de acerola (Malpighia emarginata) e 

maracujá (Passiflora edulis) como fotocatalisadores, que em seguida foi 

exposta ao sol num concentrador solar para incremento da temperatura. 

Devido às condições climáticas desfavoráveis, a temperatura ideal para a 

inativação bacteriana não foi mantida pelo tempo necessário. Os resultados 

evidenciaram que a temperatura é um fator crucial para a eficiência do SODIS, 

visto que houve um significativo crescimento de colônias bacterianas após 4 

horas de exposição solar. As análises realizadas comprovaram que, pelo fato 

da temperatura não ter alcançado 50°C, os fotocatalisadores testados não 

foram eficazes na inativação bacteriana. Ao contrário do esperado para uma 

desinfecção eficiente, os extratos funcionaram como um meio de cultura para 

as colônias, atuando como coadjuvantes dos microrganismos. 

 

Palavras chave: SODIS. Fotocatalisadores. Inativação Bacteriana. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Andréa Rodrigues Marques Guimarães 

Alunos: Bruna Monteiro Diniz; Débora Iara LIma Bodevan; Ivan Henrique 

Cordeiro e Souza 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

BIOCÓDIGO: USO DE ALGORITMOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA 

COMPUTACIONAL DE AUXÍLIO AO APRENDIZADO DE 
SÍNTESE DE PROTEÍNAS 

 

Código de inscrição: 806 

 

Resumo: 

Este trabalhoé resultado de uma experiência vivenciada por alunos do ensino 

médio do curso técnico deinformática do Cefet/MG em 2012. Após a aula de 

Biologia, os alunosrealizaram uma associação entre o conteúdo e o conteúdo 

dado na aula de ALP(algoritmos e linguagem/lógica de programação). A partir 

disso iniciaram acriação de um programa escrito na linguagem C++ 

(BIOCÓDIGO) e viram que elepoderia ser utilizado na criação de um objeto de 

aprendizagem, e aindaque esta poderia ser uma ferramenta de auxílio na 

aprendizagem do conteúdo desíntese de proteínas para alunos do ensino 

médio. Para testá-lo foielaborado um questionário associado a questões que 

envolvia os conceitosbiológicos relativos ao tema e aplicado para 40 alunos do 

ensino médio, sendo que 20 deles (grupo A) utilizou o laboratório de 

informática e os outros 20 (grupo B) resolveram asquestões sem o auxílio do 

programa. Os resultados obtidos mostraram que aferramenta desenvolvida 

pode ser entre outros recursos, um auxílio no ensino desíntese proteica. Assim 

pode-se concluir que o BIOCÓDIGO pode ser uma boaferramenta de auxílio 

para os professores de Biologia (objeto de aprendizagem)de modo a tornar 

suas aulas dinâmicas e interessantes. 

 

Palavras chave: Síntese de Proteína. Objeto de Aprendizagem. Programação 

em C++. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Rosiane Resende Leite 

Alunos: Déllison Junior; Luiza Diniz Cruz  

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

BIORREMEDIAÇÃO DE ARSÊNIO NA ÁGUA 
UTILIZANDO BIOMASSA DE POLYGONUM 

PUNCTATUM COMO ADSORVENTE DE BAIXO CUSTO 

 

Código de inscrição: 758 

 

Resumo: 

O processo de adsorção é uma boa alternativa para remover substâncias 

indesejáveis na água e no meio ambiente. Belo Horizonte (MG) situa-se na 

região do Quadrilátero Ferrífero onde se encontram vários corpos hídricos 

contaminados com arsênio devido à mineração do ouro. Sabe-se que o arsênio 

pode provocar efeitos tóxicos e carcinogênicos nos seres humanos. Portanto, 

evidencia-se a necessidade de encontrar maneiras sustentáveis para remediá-

lo. Este estudo teve como objetivo testar a viabilidade técnica da biomassa 

seca derivada de Polygonum punctatum Elliot como um adsorvente de baixo 

custo para remoção do arsênio das águas contaminadas. Os parâmetros 

otimizados com intuito de observar a capacidade de biosorção da biomassa 

foram: tempo de contato (24 h), pH (5,0), concentração do adsorvato (20 mg.L-

1 As(V)) e granulometria do adsorvente. A biomassa de P. punctatum removeu 

As(V) com eficiência de adsorção de 20,6% e capacidade de absorção de 1,14 

mg As(V)/g biomassa. Os resultados mostraram que o material tem potencial 

como adsorvente, tendo em vista que somente alguns parâmetros foram 

avaliados, possibilitando sua aplicabilidade na remoção do arsênio. Esse 

estudo incentiva o desenvolvimento de projetos de baixo custo e impacto 

ambiental com essa espécie que venham a ser utilizados na biorremediação do 

arsênio. 

 

Palavras chave: Biosorção. Arsênio. Polygonum. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientadora: Andréa Rodrigues Marques Guimarães 

Aluno: Guilherme Eugênio Moreira 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

BRILHO INTELIGENTE – SISTEMA DE 
EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA COM ILUMINAÇÃO A 

LEDS AUTOMATIZADA 

 

Código de inscrição: 909 

 

Resumo: 

A iluminação representa uma significativa parcela da energia consumida tanto 

nas residências quanto no comércio. Veio então a ideia de que é possível 

associar a luz natural do dia com a iluminação artificial, e obter economia de 

energia por meio da redução da potência na lâmpada sempre que possível. No 

projeto Brilho Inteligente propõe-se que através de um circuito eletrônico 

graduem-se os níveis de brilho da lâmpada com base na informação fornecida 

através de um sensor de luminosidade de forma que a potência da lâmpada 

seja controlada pela incidência de luz natural no ambiente diminuindo assim o 

consumo de energia mas sem prejudicar o conforto visual dos usuários. O 

circuito utilizará LEDs ao invés de lâmpadas convencionais diminuindo ainda 

mais o gasto de energia. Quando ligado o aparelho oferecerá duas opções: 

brilho da iluminação controlado pela luminosidade externa (sistema em 

funcionamento automático) ou o denominado brilho total onde todos os LED’s 

serão ligados independentemente da luminosidade externa. 

 

Palavras chave: Iluminação. Eficientização Energética. LEDs. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Rubens M. Santos Filho 

Alunos: Gabriel Fariello; Filipe Pereira Soares e Oliveira; Ralf Felipe Martins 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DA MICROBIOTA 
DOS PÉS E MÃOS DE UMA ALUNA DO CEFET/MG 

 

Código de inscrição: 851 

 

Resumo: 

A pele normal é colonizada por bactérias e fungos, sendo que diferentes áreas 

do corpo tem concentrações de bactérias variáveis por centímetro quadrado 

(ANVISA, 2006). Desta maneira, a pele pode agir como reservatório de 

microrganismos que podem ser transmitidos pelo contato direto ou indireto. O 

objetivo deste trabalho foi verificar a variedade de microrganismos presentes 

na pele (mãos e pés) e as diferentes morfologias das colônias obtidas. Foi 

realizado um esfregaço entre os dedos das mãos e pés de uma aluna. Em 

seguida, realizou-se um esfregaço em placas de Petri contendo ágar nutriente, 

seletivo para o crescimento de bactérias em geral, que permaneceu incubada a 

37°C durante 48 horas. Após esse período, aspectos morfológicos das colônias 

foram descritos e as mesmas quantificadas de acordo com a coloração, 

aspecto da borda, curvatura e superfície. A Coloração de Gram foi utilizada 

para classificar os microrganismos em Gram positivos e negativos, de acordo 

com a estrutura da parede celular. Os resultados demonstraram que a 

microbiota da região dos pés apresenta uma maior diversidade e quantidade de 

microrganismos quando comparada à região das mãos. Tal resultado foi 

constatado possivelmente devido ao ato de higienização mais frequente dos 

membros superiores, quando comparados aos inferiores. 

 

Palavras chave: Bactérias. Pele. Teste de Gram. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Beatriz Missagia 

Alunos: Wederson Nunes; Ana Maria Bouzada; Naiara Felipe 

Câmpus: BH 
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CASA AUTOMATIZADA 

Código de inscrição: 747 

 

Resumo: 

Na sociedade atual, um dos principais aspectos é o de que o homem tem 

sempre utilizado em tecnologia em prol de si mesmo. Como podemos 

perceber, a inovação tecnológica é algo que acontece a todo instante e o 

homem sempre busca facilitar a sua vida, pois a tecnologia pode ajudá-lo a 

fazer um trabalho, que muitas vezes ele mesmo deveria fazer. Na elaboração 

de nosso projeto, pensamos no homem em seu contexto residencial, e o que 

poderíamos fazer para que alguns itens de sua casa fossem automáticos. 

Outro fator importante nesta inovação tecnológica é que isso seja feito da 

maneira mais acomodada possível, utilizando um controle remoto, por 

exemplo. Nosso projeto consiste na automatização sem fio (wireless), de 6 

funcionalidades de uma casa, sejam elas: - Portão da garagem - Janela - 

Cortina - Ventilador - Iluminação externa da casa - Iluminação interna da casa 

O projeto será apresentado na feira através de uma maquete que representará 

a casa em forma de miniatura com adaptações para que todas as 6 

funcionalidades funcionem na maquete. 

 

Palavras chave: Automação Residencial. Sistemas Microprocessados. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Denny Daniel Collina 

Co-orientador: Marcos Antonio da Silva Pinto 

Alunos: Thiago Borges Aguilar; Pedro Henrique Candido da Silva Leite;  

Câmpus: BH 
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CHUVEIRO INTELIGENTE 

 

Código de inscrição: 916 

 

Resumo: 

O chuveiro elétrico é um equipamento utilizado pela maior parte dos brasileiros 

para o aquecimento e, em sua forma mais geral, permite controlar a 

temperatura da água através de uma chave que possui apenas três posições 

(inverno, verão e desligado). Uma vez escolhida a posição da chave, a 

elevação de temperatura somente pode ser ajustada pela variação da vazão da 

água (por meio da torneira). Se a temperatura da água que entra no chuveiro é 

mais elevada, o que é comum nas estações quentes do ano, a elevação de 

temperatura necessária é menor, assim como a potência necessária para 

promovê-la. Entretanto, o chuveiro tradicional desperdiça energia elétrica e 

água por operar com potência constante, obrigando o usuário a aumentar a 

vazão de água para manter a temperatura da água num valor confortável. A fim 

de aproveitar a temperatura natural da água, e buscando aprofundar os 

conhecimentos dos membros do grupo na área, pretende-se projetar e montar 

um “chuveiro inteligente”, mais econômico e prático. O equipamento funcionaria 

da seguinte maneira: após um valor de temperatura desejado ser ajustado num 

display, um transdutor realizaria a medição da temperatura real da água e 

compararia com a temperatura ajustada, enviando em seguida um comando 

para um circuito dimmer que iria variar a tensão RMS sobre a resistência do 

chuveiro e, desta forma, controlar a temperatura da água. Um equipamento que 

funcionasse desta maneira seria mais econômico, mais prático e mais cômodo 

para o usuário. 

 

Palavras chave: Eficientização Energética. Chuveiro Elétrico 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Rubens M. Santos Filho 

Alunos: Gustavo Barros Campos; Ícaro Martins; Philipe Pinheiro Atela 

Câmpus: BH 
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CIÊNCIA E ALIMENTOS 

Código de inscrição: 467 

 

Resumo: 

Este trabalho, de caráter multidisciplinar, tem como objetivo estudar os meios 

de preparo de alimentos, tendo como embasamento a ciência, com um olhar 

mais atento e curioso que o do senso comum. Esse estudo visa à seleção de 

receitas e técnicas culinárias a serem utilizadas em demonstrações do sistema 

didático desenvolvido em um projeto mais amplo, denominado “Cozinha 

Tecnológica: Sistema Didático de Controle de Processo e Tecnologia de 

Alimentos”. Estão incluídos, no escopo deste trabalho, a pesquisa e teste de 

conhecimentos científicos e tecnológicos relacionados ao preparo e consumo 

dos alimentos, tendo em vista a composição, transformações físicas e químicas 

envolvidas, equipamentos e técnicas culinárias, segurança (para evitar, por 

exemplo, a proliferação de micro-organismos), textura e sabor, etc. Espera-se 

despertar no espectador a noção de que tarefas simples, realizadas no preparo 

de alimentos, estão imersas em conceitos e conhecimentos científicos 

(químicos, físicos, biológicos) que não só explicam a natureza ao nosso redor, 

mas também são úteis e aplicáveis em diversos processos industriais 

(incluindo, entre outros, a Tecnologia de Alimentos). 

 

Palavras chave: Alimentos. Ciência 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Ronan Drumond de Figueiredo Rossi 

Co-orientadora: Anna Beatriz Cristina Silva 

Aluno: Gustavo Valadares Veloso 

Câmpus: BH 
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CONHECIMENTOS RELATIVOS A DOENÇAS 
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

 

Código de inscrição: 781 

 

Resumo: 

As doenças sexualmente transmissíveis e a Síndromede Imunodeficiência 

Adquirida representam atualmente um problema de saúdepública devido ao 

patamar epidêmico que essas patologias atingem, provocando,em todo o 

mundo, milhões de mortes e diversas complicações. Uma das faixas etárias 

mais vulneráveis a estas doenças é a faixa da adolescência em funçãodas 

mudanças socioeconômicas que permitiram uma maior liberdade sexual, e 

aomesmo tempo contribuíram para formações de regiões de pobreza, onde há 

falta de informação e serviços de saúde precários. Tendo em vista este fato, o 

trabalhoteve como objetivo conhecer o nível de informação dos jovens, 

sobretudo de regiões pouco favorecidas, a respeito das DST’s e da AIDS, 

destacando o conhecimento destes a respeito do contágio e principalmente dos 

métodos preventivos.Para tal, foi aplicado um questionário com perguntas de 

múltipla escolha adiversos adolescentes do Ensino Médio de uma escola 

pública Estadual de Belo Horizonte. Depois da coleta dos dados, foram 

realizadas análises e ficou evidente a falta de informação da juventude em 

relação às doenças. Espera-se que sejam feitas melhorias nos setores de 

saúde e educação de modo que estes desenvolvam projetos de modo a 

melhorar as deficiências de informação encontradas através da pesquisa. 

 

Palavras chave: AIDS. HIV. DST. Preservativos. Sexualidade Jovem 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Rosiane Resende Leite 

Alunos: Barbara de Freitas; Hudson Vieira;  

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA EM TANQUES E 
CAIXAS 

 

Código de inscrição: 921 

 

Resumo: 

Os sensores são pedaços de fios com as pontas desencapadas. Um fio maior 

deve ficar no fundo da caixa ou tanque e será ligado no terra (comum), outro fio 

será utilizado para definir o ponto que a bomba será ligada (Caixa Vazia), outro 

fio será colocado no ponto onde a bomba deve desligar (Caixa Cheia).Os 

resistores de 1 Mega ohm, quando os sensores estãosem contato com a água, 

mantém o nível alto nos gates do CI. Assim que entram em contato com a água 

o nível será baixo nos gates do CI (esses resistorespodem ser alterados em 

alguns casos). A fonte para alimentar o circuito deve ser de 9 a 12volts, o relé 

pode ser adaptado de acordo com a carga da bomba a sercontrolada. 

 

Palavras chave: Caixa. Nível. Controle. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Luiz Augusto Rosas 

Alunos: Alexander Junio Marçal de Freitas; André Eugênio Galvão de Lima; 

Fernanda Manoel De Battisti 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

CONTROLE DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

Código de inscrição: 841 

 

Resumo: 

Será feita uma maquete de um Estacionamento de Veículos onde haverá: Pátio 

do Estacionamento; Sensores para identificar a entrada e a saída de veículos; 

Semáforo indicando se é permitida a entrada de mais veículos; Display de 2 

dígitos para contagem do número de vagas existentes; Botão de Reset para 

carregar o número de vagas disponíveis; Sistema de chaveamento para definir 

o número de vagas disponíveis que será carregado no contador ao se acionar 

o Botão de Reset. Teremos um contador que irá reduzir uma vaga a cada 

veículo que entrar no estacionamento e irá somar uma vaga cada vez que um 

veículo deixar o estacionamento. Desta forma este contador irá indicar no 

Display sempre o número de vagas que temos disponíveis naquele momento. 

Enquanto tivermos vagas disponíveis o Semáforo ficará com o Farol Verde 

aceso e quando as vagas acabarem ele acenderá o Farol Vermelho. 

 

Palavras chave: Eletrônica Digital. Contador Up/DOWN. Sensores. 

Sinalização Eletrônica. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Evandro Leal Lopes da Silva 

Co-orientador: Denny Daniel Collina 

Alunos: Vinicius Souza Tironi; Tiago Quadros Rocha; Rafael Tavares Silva 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

COZINHA TECNOLÓGICA: SISTEMA DIDÁTICO DE 
CONTROLE DE PROCESSO E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS 

Código de inscrição: 468 

 

Resumo: 

O preparo de alimentos demanda a execução de uma sequência de 

manipulações específicas para cada tipo de receita. Essas manipulações 

podem ser automatizadas de modo a garantir que condições ideais de 

temperatura e tempo de cozimento sejam atendidas. Alguns equipamentos 

comerciais, como fornos elétricos, utilizam elementos sensores e técnicas de 

controle para assegurar as condições de operação necessárias para dourar, 

cozinhar ou aquecer alimentos. Este trabalho visa desenvolver um sistema 

didático utilizando metodologias de controle de processos e de automação 

industrial em equipamentos elétricos comumente encontrados em cozinhas 

residenciais, formando um sistema didático para treinamento básico e 

avançado em controle de processo. Para tanto, pretende-se integrar 

componentes comerciais de hardware (controlador de processos industriais, 

forno elétrico, data logger, etc) e de software (software supervisório), bem 

como circuitos/protótipos especificamente projetados e construídos, para esse 

projeto, pelos alunos envolvidos. Para os futuros usuários (alunos e 

professores de ensino técnico e de engenharia), os módulos desenvolvidos 

proporcionarão contato com equipamentos, técnicas e conceitos utilizados no 

controle de processos e automação industrial, e a possibilidade de desenvolver 

novas aplicações envolvendo, por exemplo: automatização de receitas e de 

testes, monitoração e registro da energia consumida, identificação de modelos 

dinâmicos, sintonia baseada em modelo, etc. 

 

Palavras chave: Automação Industrial. Alimentos. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Ronan Drumond de Figueiredo Rossi 

Co-orientador: Giovani Guimarães Rodrigues 

Alunos: Pedro Vítor Gonçalves Silva; João Carlos Lima 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

DETECTOR DE MENTIRAS 

Código de inscrição: 941 

 

Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo constriur um circuito capaz de detectar se o 

indivíduo está mentindo ou não por meio de um sensor que irá captar a 

variação da resistência elétrica das mãos desta pessoa. Todo o sinal recebido 

pelo sensor vai ser amplificado e transmitido para um alto-falante que emitirá 

um som mais agudo caso a resistência diminua. O circuito aproveita do fato 

das pessoas, quando mentindo, suarem muito o que faz com que a resistência 

elétrica medida seja menor, detectando assim a “mentira”. Os sensores são 

almofadas condutoras (placas de circuito impresso) que poderão detectar até 

300000 ohms (trezentos kilo ohms). 

 

Palavras chave: Detector de Mentira. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Luiz Augusto Rosas 

Alunos: Inácio Augusto Rabelo Pinto; Alan César de Oliveira; Felipe Bordoni 

Diniz 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE CO2 NA ATMOSFERA 
ATRAVÉS DA MENSURAÇÃO DA QUANTIDADE DE 

CLOROFILA PRESENTE NA PLANTA 

Código de inscrição: 804 

 

Resumo: 

Nos últimos anos observa-se um crescimento significativo das cidades, que 

ocuparam parte do espaço antes preenchido pela vegetação, pelas zonas 

rurais ou pelas zonas periféricas. Essa evolução do meio urbano trouxe 

consigo tecnologias, transportes e meios de produção que liberam uma 

quantidade significativa de dióxido de carbono (CO2) no ambiente. Esse gás, 

em proporções consideráveis e naturais, tem um papel importantíssimo na 

manutenção da vida em nosso planeta, completando vários ciclos 

indispensáveis aos seres vivos. Com a intervenção antrópica, a quantidade 

desse mesmo gás dentro das grandes cidades vem se mostrando cada vez 

maior. Neste contexto, o trabalho buscou responder a seguinte pergunta: será 

que todo esse dióxido de carbono interfere a ponto de provocar mudança na 

quantidade de clorofila de uma planta? A relação entre os níveis de CO2 e os 

de clorofila são questionáveis, visto que muitas árvores e demais plantas vivem 

adaptadas aos grandes centros urbanos e metrópoles. A resposta deste estudo 

proporcionou a verificação da relação entre os fatores “clorofila” e “CO2”,e 

poderá ser útil na busca de qualidade de vida e bem-estar, visto que a clorofila 

poderia indicar sinais de ambientes mais ou menos contaminados por gases 

emitidos pelas atividades humanas. 

 

Palavras chave: Clorofila. Dióxido de Carbono. Poluição. Urbanização. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Rosiane Resende Leite 

Alunos: Ana Flávia Amaral; João Victor de Rezende da Silva; Leon Shywas de 

Araujo Ferreira 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

DISPOSITIVO PNEUMÁTICO SEQUENCIAL PARA 
TRANSFERÊNCIA E MANIPULAÇÃO DE PEÇAS 

Código de inscrição: 728 

 

Resumo: 

Automatização de um sistema de automação sequencial para manipular e 

transferir e carimbar peças, armazenadas num alimentador de peças 

(magazine), com a logomarca do CEFET, utilizando a energia pneumática. O 

sistema contará com identificação de presença de peças no magazine, através 

de um sensor, como condição para o funcionamento do sistema. Havendo, pelo 

menos, uma peça no magazine, ao acionar um botão de start, o processo se 

realiza, o que pode ocorrer em ciclo único, ou em ciclo contínuo, havendo mais 

de uma peça. Além disso, o sistema contará comum botão para acionar parada 

de emergência, caso haja falha ou acidente, situação em que todos os cilindros 

se recuarão e, outro botão de reset, para reposicionar os cilindros, para reinício 

de uma nova operação. 

 

Palavras chave: Sistema - Pneumática. Transferência. 

Modalidade: Modelo didático 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Humberto Barros de Oliveira 

Co-Orientador: Antônio Nereu Moreira 

Alunos: Ian de Paula Caliari; Henrique dos Reis; Gabriela Cabral dos Santos. 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

EFEITO DAS DROGAS NO ORGANISMO 

Código de inscrição: 783 

 

Resumo: 

Este trabalho foi desenvolvido no ano letivo de 2012 na disciplina de Biologia e 

baseou-se na busca de informações sobre o uso de substâncias que modificam 

o organismo, portantoprocurou-se conhecer e analisar os efeitos que as 

substâncias entorpecentes causam no organismo humano. Para isso foi 

realizada uma pesquisa bibliográficasobre o efeito de algumas drogas no 

organismo e posteriormente aplicada uma entrevista aleatoriamente a um 

grupo de pessoas sobre este tema. Além disso, no dia 21 de fevereiro de 2013, 

foi feito um debate sobre “legalização e regulamentação da produção de 

drogas no Brasil” naaula de Redação. Os resultados mostraram que o nível de 

informação das pessoas acerca do tema ainda é pequeno. Os estudantes 

apresentam curiosidade sobre o tema, porém verificou-se que ele é pouco 

explorado e chega a ser polêmico no âmbito do contexto educativo formal. 

 

Palavras chave: Organismo. Substâncias Psicoativas. Medicamentos. Ervas. 

Efeitos. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Rosiane Resende Leite 

Alunos: Gabriel Magalhães Chaves; Maria Inez Oliveira; Pedro Henrique 

Cordeiro Gonçalves 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E 
ASPECTOS MICROESTRUTURAIS DO LATÃO CUZN34 

PARA DIFERENTES ROTAS DE PROCESSAMENTO 

 

Código de inscrição: 626 

 

Resumo: 

Este trabalho apresenta as respostas mecânicas e os respectivos arranjos 

microestruturais exibidos pela chapa do latão CuZn34 em função do tratamento 

térmico prévio (recozimento) e do modo de deformação plástica prévia (tração 

e cisalhamento), sob carregamento monotônico ou combinados (tração e 

cisalhamento puros assim como para a rota tração-cisalhamento). Os 

resultados atestam a influência do modo de deformação e da condução de 

tratamento térmico intermediário ao processamento mecânico na resposta 

mecânica assim como o respectivo arranjo microestrutural assumido pelo latão 

CuZn34. Os resultados atestam ainda que o efeito do modo de deformação no 

arranjo microestrutural foi mais acentuado quando o modo de deformação foi o 

cisalhamento. 

 

Palavras chave: Cisalhamento. Tração e Latão CuZn34. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Wellington Lopes 

Coorientadora: Elaine Carballo Siqueira Corrêa 

Alunos: Bernardo D'Vale Baltazar Assunção 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

FECHADURA DIGITAL 

Código de inscrição: 848 

 

Resumo: 

Será feita uma maquete de uma porta com uma Fechadura onde haverá: 

Parede com a porta sendo que na porta teremos uma Fechadura com 

acionamento elétrico; Teclado onde o usuário irá digitar a senha de abertura da 

porta pelo lado de fora do cômodo que é acessado pela porta; Botão para 

abertura da porta pelo lado de dentro do cômodo; Sistema de chaveamento 

para definir a senha de abertura da porta. A senha de acesso será composta 

por 4 dígitos compreendidos entre 0 (zero) e 9 (nove). O usuário terá que 

digitar os 4 dígitos na sequencia correta para que a porta seja aberta, caso ele 

erre a sequencia ou digite erroneamente algum dígito a porta não será aberta. 

Haverá a tecla Anula que será usada para anular toda a digitação feita até 

então e assim o usuário poderá iniciar novamente a digitação da senha. Após a 

digitação dos 4 dígitos, o usuário deverá acionar a tecla Entra que fará a 

abertura da porta caso a senha tenha sido digitada corretamente e na ordem 

certa. 

 

Palavras chave: Eletrônica Digital. Acionamento de Echadura. Fkip-Flop - 

Teclado. Senha de Acesso. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Evandro Leal Lopes da Silva 

Co-orientador: Denny Daniel Collina 

Alunos: Pedro Vespermann Ivanenko Espínola; Otávio Maciel Munaier; Miguel 

Gonçalves Silva 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

FONTES DE ENERGIA E INVENTÁRIO DE EMISSÃO DE 
GASES DO EFEITO ESTUFA 

 

Código de inscrição: 527 

 

Resumo: 

As recentes mudanças climáticas e suas visíveis consequências, não só 

ambientais, mas também econômicas, vêm despertando a atenção da 

comunidade mundial. Observa-se que teoricamente a sociedade, em alguns 

setores, tem empregado esforços significativos no combate ao aquecimento 

global, o que fortalece o desenvolvimento sustentável no âmbito internacional. 

A pesquisa percorreu um vasto referencial, que abordou os seguintes assuntos, 

dentre outros: mudanças climáticas; poluição atmosférica; efeito estufa; fontes 

renováveis e não renováveis de energia; responsabilidade socioambiental; 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL); créditos de carbono. Neste 

sentido, através da aplicação de questionário eletrônico, pretendeu-se 

conhecer as iniciativas de empresas brasileiras no que se refere à busca de um 

desenvolvimento econômico com preservação ambiental e inclusão social. 

 

Palavras chave: Energia. Mudanças Climáticas. Crédito de Carbono. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientador: Vandeir Robson Matias 

Aluno: Lucas Vitor de Andrade Castilho  

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

FORNOS SOLARES, OTIMIZAÇÃO E MODELAGEM 
MATEMÁTICA 

Código de inscrição: 812 

 

Resumo: 

Nos chamaods fornos solares, a luz do sol é absorvida e transformada em 

energia térmica, elevando o interior destes dipositivos a temperaturas 

relativamentes altas. Isto faz com eles tenham diveras aplicações como 

aquecimento de alimentos, desidratação de folhas e condimentos, aquecimento 

de água, etc. Uma outra provável aplicação dos fornos solares é o tratamento 

de resíduos sólidos (desidratação). A redução na quantidade de água nestes 

resíduos facilita sua armazenagem uma vez que reduz a poluição ambiental 

que produzem. Porém esta aplicação exige que os fornos tenham dimensões 

muito maiores que as dos até então utilizados. Por se tratar de um dispositivo 

cujo funcionamento basea-se em princípios termodinâmicos, sua reprodução 

em escala ampliada não fará, necessariamente, com que tenha o mesmo 

desempenho. Este projeto tem como objetivos melhorar o desempenho do 

forno através da seleção da forma e de materias adequados e buscar prever o 

desempenho de um forno solar de grandes dimensões. Pesquisas e estudos 

sobre propagação de calor e incidência de luz orientaram a construção do 

primeiro protótipo. A construção de protótipos de mesmo material e diferentes 

dimensões serviram de base para se coletar dados para uma modelagem 

matemática que permita estabalecer uma relação entre as dimensões de um 

forno e sua temperatura interior. Dada as diversas aplicações do forno solar, 

entendemos que este estudo contribuirá para que os interessados tenham 

informações para a construção de fornos de melhor desempenhoe de 

diferentes dimensões. 

 

Palavras chave: Fornos Solares. Resíduos Sólidos. Desidratação. Modelagem 

Matemática. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Ronaldo Marchezini 

Alunos: Alex Neves de Resende; Pedro de Araújo Carneiro; Marco Túlio 

Santos Guimarães 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

GOLDEN WOMEN HOTEL 

Código de inscrição: 893 

 

Resumo: 

O projeto consiste no desenvolvimento de um hotel localizado na região 

Centro-Sul de Belo Horizonte que procura oferecer um serviço personalizado e 

direcionado ao público feminino. A missão do nosso hotel é proporcionar uma 

estadia confortável e exclusiva para suprir as necessidades da mulher moderna 

que procura um lugar mais seguro e com facilidades não encontradas em um 

hotel convencional, como profissionais de beleza (manicure, cabeleireiro, 

massagistas) com atendimento nos quartos; amenities personalizados; 

funcionários predominantemente do sexo feminino; uma rede de 

entretenimento para crianças e uma estrutura e decoração voltada para o 

público feminino. Nosso projeto é uma idéia de expansão para as grandes 

redes hoteleiras, já que seria necessário um terreno para a construção de um 

prédio de aproximadamente seis andares, incluindo estacionamento, recepção, 

elevador, cozinhas e unidades habitacionais. Também precisaria de uma rede 

e computadores e aparelhos multimídia para os quartos. A divulgação seria 

voltada para convênio com grandes empresas com filial em Belo Horizonte e 

com agências de viagem, além da proposta inovadora e atual de divulgação em 

blogs de beleza, trazendo as blogueiras para se hospedarem no hotel. Neste 

projeto será apresentado também um estudo de viabilidade mercadológica, 

econômica e financeira do empreendimento em questão. 

 

Palavras chave: Hotel. Turismo. Mulheres. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências Sociais aplicadas 

 

Orientadora: Glauciene Silva Martins 

Alunas: Bárbara Louise Puff Oliveira; Ana Luiza Alves; Lorena Forcellini 

Oliveira 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

HISTÓRIA E CINEMA: ENTRE A LUZ E A SOMBRA NO 
SÉTIMO SELO  

 

Código de inscrição: 926 

 

Resumo: 

A presente proposta surgiu a partir da apresentação do trabalho de História de 

analise do filme “O Sétimo Selo” filme sueco de 1956, escrito e dirigido por 

Ingmar Bergman. O citado trabalho que buscou analisar o contexto histórico 

apresentado pelo filme despertou nosso interesse pelo diálogo entre história e 

cinema, sobretudo, por esta produção trata-se de uma obra com muitos 

aspectos simbólicos, tendo como eixos centrais a questão da fé e da morte. O 

filme conta a história de um cavaleiro na Idade Média que ao retornar da 

Cruzada encontra sua terra em uma grande crise agravada, sobretudo pela 

peste negra. Bergman produziu o filme no período pós Segunda Guerra 

Mundial e buscou através de aspectos simbólicos representar a desesperança 

de um mundo que vivia o medo da bomba atômica. Portanto, pretendemos 

apresentar uma analise do filme considerando o contexto histórico retratado 

bem como o contexto de produção e intencionalidade de Bergman e para tal 

propomos dialogar com história e cinema, pensando essa última como arte que 

fala da realidade, bem como lançaremos olhar sobre os aspectos técnicos da 

produção, como o cenário, os personagens, diálogos e o jogo de luz e sombra 

que permeiam a produção. 

 

Palavras chave: Cinema. Idade Média. História Social. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientadora: Regina Mendes Araújo 

Alunos: Isabella da Silva Filipe; Vinícius Carvalho Schneider; Isabela Carolina 

Conceição 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DURÁVEL 

 

Código de inscrição: 932 

 

Resumo: 

A iluminação de emergência é um importante requisito de segurança utilizado 

em áreas críticas, como aquelas com grande fluxo de pessoas. Ela possibilita 

que, no caso da falta de energia elétrica concomitante a uma emergência, 

como num incêndio, luzes sejam acesas, permitindo a evacuação segura dos 

ambientes. Nas edificações residenciais, por exemplo, as normas do Corpo de 

Bombeiros estabelecem a obrigatoriedade da iluminação de emergência nos 

halls dos andares e nas escadas de incêndio. Entretanto, os sistemas de 

iluminação de emergência atualmente encontrados no mercado são de 

péssima qualidade, com tempo de vida inferior a um ano, após o que deixam 

de fuincionar e são descartados, gerando prejuízos financeiros para os 

consumidores, e também ecológicos devido ao lixo produzido. Por meio de 

alguns estudos preliminares, foi observado que na maioria das vezes esses 

equipamentos danificam a bateria interna devido à forma incorreta com que a 

carregam e a mantêm carregada, o que é resultado da busca por baixos custos 

de produção. Este trabalho propõe projetar e construir um sistema de 

iluminação de emergência durável, baseado em LEDs, que carregue e 

mantenha a sua bateria carregada da forma correta por meio de um circuito 

adequado, sem comprometer a sua vida útil. Espera-se obter um equipamento 

de baixo custo, capaz de cumprir a sua função por um período de tempo muitas 

vezes superior ao dos tipicamente encontrados no mercado. 

 

Palavras chave: Baterias. Iluminação. Emergência. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Rubens M. Santos Filho 

Co-orientador: Filipe Dias de Oliveira 

Alunos: Ana Carolina Castro; Ed Dias; Déborah Celso 

Câmpus: BH 
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INDICADOR DE POSIÇÃO 

Código de inscrição: 845 

 

Resumo: 

Usaremos a estrutura de uma impressora jato de tinta que será adaptada para 

ser usada neste trabalho. Será retirada toda a parte eletrônica da impressora e 

será feita uma adaptação para termos acesso ao sensor de posição da cabeça 

de impressão. Esse sensor de posição irá nos dar 2 sinais digitais que serão 

usados para efetuar a indicação da posição da cabeça. O cabeçote de 

impressão estará livre e poderá ser deslocado com a mão para qualquer 

posição. Uma vez posicionado, o usuário irá acionar o botão de Reset para 

zerar o display do Indicador de Posição, desta forma, a posição atual da 

cabeça de impressão será considerado o ZERO do Indicador de Posição. O 

usuário então poderá deslocar a cabeça de impressão para a Direita ou para a 

Esquerda, sendo que ao deslocar para a direita teremos uma indicação positiva 

no Display e ao deslocar para a esquerda teremos uma indicação negativa no 

Display. O Display será de 4 dígitos podendo indicar a faixa de -9.999 a 

+9.999. O Indicador de posição terá precisão de 180 pontos por polegada, ou 

seja, a cada 1 polegada de deslocamento ele irá variar 180 números no 

Display. 

 

Palavras chave: Eletrônica Digital. Contadores. Sensores. Display. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Evandro Leal Lopes da Silva 

Co-orientador: Denny Daniel Collina 

Alunos: Izabella Louise Dumbá Silva; Jessica Luisa do Nascimento; Felipe 

Francisco Ferreira Alves do Carmo 

Câmpus: BH 
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ÍNDICE DE HANSENÍASE NO BRASIL 

 

Código de inscrição: 811 

 

Resumo: 

Nos últimos anos percebe-se o aumento significativo do índice de Hanseníase 

no Brasil, sendo o mesmo considerado o segundo país com maior índice de 

casos da doença no mundo. A distribuição espacial da Hanseníase está 

associada a condições naturais e sociais. Essa doença também está associada 

à baixa escolaridade e a baixa renda familiar, situações em que as pessoas 

sofrem pela falta de informação. Este trabalho foi desenvolvido no ano letivo 

2012 na disciplina de Biologia e teve como finalidade a avaliação sobre o 

conhecimento da população sobre a Hanseníase e a descoberta de possíveis 

soluções para diminuição da incidência da mesma, a partir da aplicação de um 

questionário sobre a doença para um grupo de 20 pessoas com idades entre 

18 e 60 anos, de classes baixa e média segundo critérios de classificação do 

IBGE. Os resultados obtidos mostraram o nível de informação sobre a doença 

entre as classes questionadas. Os resultados também comprovaram a hipótese 

de que a baixa renda ocasiona a falta de informação e agrava a incidência da 

enfermidade no meio social. 

 

Palavras chave: Hanseníase. Saúde pública. Incidência da hanseníase. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientador: Rosiane Resende Leite 

Alunas: Izabel Zaurízio Ferreira; Camilla Santos Silva 

Câmpus: BH 
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MODELOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM 
DESIDRATADOR POR MICRO-ONDAS 

Código de inscrição: 787 

 

Resumo: 

Os equipamentos de desidratação por micro-ondas são desenvolvidos a partir 

de estudos sobre a interação eletromagnética das radiações por micro-ondas 

com os materiais a serem aquecidos. Para isto, é necessário realizar testes em 

laboratório e no campo estabelecer modelos computacionais, de medição 

direta de temperatura em fornos de micro-ondas e conceber protótipos. Este 

percurso de pesquisa e inovação interativa é mostrado neste trabalho que vem 

sendo desenvolvido no CEFET há 5 anos e que, neste ano conta com apoio do 

CNPQ para a concepção de um novo desidratador por micro-ondas comercial. 

 

Palavras chave: Aquecimento Dielétrico. Micro-ondas. Desidratador de 

alimentos. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Anderson Arthur Rabello 

Alunos: Vivian Martins de Miranda; João Soares El Kadri  

Câmpus: BH 
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MODERNIZAÇÃO DE UMA MÁQUINA UNIVERSAL DE 
ENSAIOS – DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE 

MEDIÇÃO ELETRÔNICA DA FORÇA 

Código de inscrição: 914 

 

Resumo: 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o projetodesenvolvido para 

modernizar o sistema de indicação de uma máquina universal deensaios do 

tipo hidráulica, fabricada em 1968, atualmente instalada noLaboratório de 

Ensaios do Departamento de Materiais. O projeto consiste na confecçãode dois 

condicionadores de sinais; um para uma célula de carga de 20kN (vintekilo 

newtons ou 2000 kgf) e outra de 200kN (duzentos kilo newtons ou 

20000kgf).Atualmente a máquina possui indicação analógica com uma 

incerteza de mediçãoelevada, com a instalação deste novo sistema de medição 

de força eletrônico, amáquina terá uma incerteza de medição menor e 

calibrada. O sinal eletrônico jáestá preparado para ser enviado a uma interface 

com o microcomputador. 

 

Palavras chave: Força. Célual de carga. Máquina 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Francisco Ermelindo Magalhães 

Alunos: Paula Carolina Nogueira Silva; Julie Correia Miranda; Lucas Gabriel 

Noleto Milagres 

Câmpus: BH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 

IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

MODERNIZAÇÃO DE UMA MÁQUINA UNIVERSAL DE 
ENSAIOS – DESENVOLVIMENTO DA FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DADOS DO SISTEMA 
DE MEDIÇÃO ELETRÔNICA DA FORÇA 

Código de inscrição: 918 

 

Resumo: 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o projeto desenvolvido para 

modernizar o sistema de indicação de uma máquina universal de ensaios do 

tipo hidráulica, fabricada em 1968, atualmente instalada no Laboratório de 

Ensaios do Departamento de Materiais. O projeto consiste na confecção da 

fonte de alimentação de energia de dois condicionadores de sinais um para 

uma célula de carga de 20kN (vinte kilo newtons ou 2000 kgf) e outra de 200kN 

(duzentos kilo newtons ou 20000 kgf). Atualmente a máquina possui indicação 

analógica com uma incerteza de medição elevada, com a instalação deste 

novo sistema de medição de força eletrônico, a máquina terá uma incerteza de 

medição menor e calibrada. O projeto desenvolveu o hardware para 

acondicionamento das placas eletrônicas da fonte e dos amplificadores. 

 

Palavras chave: Máquina. Célula de carga. Fonte 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Francisco Ermelindo Magalhães 

Alunas: Cristiane Ferreira Gomes; Maria Emilia Campos Pereira; Tayna Alves 

dos Santos 

Câmpus: BH 
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MORTALIDADE INFANTIL 

Código de inscrição: 808 

 

Resumo: 

Um dos indícios que revelam o quanto um país é desenvolvido é o índice de 

mortalidade infantil. Assim, o objetivo do trabalho foi apresentar a evolução dos 

índices de mortalidade infantil e analisar seu comportamento, destacando a 

participação das principais causas de mortes neonatais e pós-neonatais por 

meio de uma pesquisa bibliográfica e entrevista com uma especialista de 

saúde. O trabalho foi desenvolvido durante o ano letivo de 2012 na disciplina 

de Biologia por três alunos do primeiro ano do ensino médio do curso técnico 

em edificações e foi realizado na região metropolitana de Belo Horizonte. As 

respostas a cada uma das questões foram organizadas sob a forma de 

gráficos, facilitando a visualização e análise das mesmas. Após a apresentação 

da entrevista, realizou-se uma transcrição de trechos, a fim depermitir a 

complementação da análise definitiva dos dados. Os resultadosapontaram que 

as principais causas da mortalidade infantil, são: (i)fatores maternos e 

complicações da gravidez, (ii) complicações do trabalho de parto e do parto, (iii) 

sistema defasado de vacinação (precariedade na saúde pública),(iv)sistema 

imunológico deficiente, (v) problemas na alimentação e (vi) gestantes usuárias 

dedrogas. O resultado da pesquisa confirma a indevida atenção e falta de 

investimento dos órgãos públicos e privados para que esta situação se altere. 

 

Palavras chave: Mortalidade Infantil. Vacinação. Pré-natal. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Rosiane Resende Leite 

Alunos: Lucas Meireles de Queiroz; Luiz Fernando Simões; Pedro Henrique 

Pereira Andrade 

Câmpus: BH 
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O PROJETO UNCTAD: COOPERAÇÃO SUL-SUL E 
MEDIDAS PARA PROMOVER A INTEGRAÇÃO 

REGIONAL 

Código de inscrição: 790 

 

Resumo: 

Estabelecida em 1964 como órgão intergovernamental permanente e órgão 

subsidiário da Assembleia Geral, a Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento coordena o sistema das Nações Unidas em 

questões relacionadas com o desenvolvimento e outras questões similares no 

âmbito do comércio, como por exemplo, finanças, tecnologia, o investimento, e 

o desenvolvimento sustentável.É fato que os países localizados abaixo da linha 

do Equador vêm se mostrado cada vez mais presentes no cenário internacional 

e o histórico de Cooperação Sul-Sul tem crescido e a UNCTAD, que tem como 

principal objetivo ajudar os países em desenvolvimento e de economias em 

transição a utilizar o comércio e o investimento a impulsionar o 

desenvolvimento, a redução da pobreza e a integração na economia mundial, 

se faz como o órgão mais adequado para que esse diálogo fundamental se 

torne cada vez mais eficiente.O texto seguirá um exemplo de Guia de Estudos, 

que apresentará como alguns países vêm se portando quanto ao tema da 

Cooperação Sul-Sul no cenário internacional, além de mostrar um breve 

histórico em assuntos como a Agriculta e a Indústria e da UNCTAD em geral. 

 

Palavras chave: UNCTAD. Nações Unidas. Integração Regional. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientador: João Henrique Ferreira de Castro 

Aluna: Marcela Emediato M. de Oliveira 

Câmpus: BH 
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ÓPROCEVÊ! 

Código de inscrição: 898 

 

Resumo: 

O projeto óprocevê consiste no estudo da viabilidade mercadológica, 

econômica e financeira de uma empresa de consultoria que idealiza políticas 

de intervenções turísticas em Belo Horizonte. A missão da empresa é, através 

de propostas criativas, despertar o interesse e a curiosidade das pessoas pela 

cidade e, por conseguinte, criar uma consciência massiva de sua importância. 

O diferencial dos programas reside em sua didática e praticidade, pois 

utilizando de uma pequena fração de tempo e de recursos é capaz de 

promover uma experiência de problematização e percepção de pontos muitas 

vezes abafados pela rotina. Pretende-se articular este projeto juntamente com 

prefeitura e demais empreendimentos que fazem parte da cadeia turística da 

cidade envolvendo estudantes do curso Técnico de Turismo do CEFET. 

 

Palavras chave: Turismo. Cultura. Belo Horizonte. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Sociais aplicadas 

 

Orientadora: Glauciene Silva Martins 

Alunas: Larissa Coelho; Carolina Cesar Flister Maia; Marina Lúcia de Oliveira 

Nascimento 

Câmpus: BH 
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OS DESAFIOS DA DIPLOMACIA CONTEMPORÂNEA NA 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS HISTÓRICOS 

Código de inscrição: 725 

 

Resumo: 

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo identificar os desafios 

apresentados aos governos e entidades diplomáticas internacionais da 

contemporaneidade por conflitos que se arrastam pela História global e 

compreender as ações tomadas pelos atores na resolução de tais conflitos. 

Para tanto, analisar-se-á o caso do conflito em Mali, que culminou no golpe de 

estado que depôs o presidente democraticamente eleito no país - Amadou 

Tourèem março de 2012 - e as ações tomadas pelos organismos 

internacionais, com ênfase na União Africana, nessa questão. Desde o horror 

das guerras mundiais do século XX, as nações se esforçam para reforçar o 

diálogo, integração e cooperação internacionais através da diplomacia, tida 

como a única maneira de promover a paz mundial. Nesse sentido, diversos 

âmbitos de debates foram criados, destacando-se a Organização das Nações 

Unidas em âmbito global e órgãos regionais como a União Africana. Ainda que 

tais esforços sejam contínuos e tenham sido fortemente incentivados pelos 

governos mundiais, é importante considerar que conflitos enraizados em 

disputas que se arrastam pelos registros históricos acabam por se tornar 

agentes ameaçadores à paz e à estabilidade internacional e devem ser 

meticulosamente tratados pelos diplomatas atuais. Dentre essas situações, 

pode-se relevar o genocídio em Ruanda em 1994 e a guerra civil na Síria em 

2011. Este estudo tem como foco o conflito ocorrido em Mali no ano de 2012, 

suas raízes e conseqüências, além das medidas tomadas pelas organizações 

internacionais para solucionar tal questão. Como metodologia de estudo, 

analisar-se-á documentos e publicações de periódicos entre março de 2012 e 

julho de 2013 que registraram as ações que levaram ao conflito e as medidas 

tomadas para a sua resolução, objetivando compreender as ações tomadas 

pelos atores internacionais para a resolução desse conflito. 

 

Palavras chave: Diplomacia. História. ONU. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientador: Gustavo Henrique Barbosa 

Aluno: Gustavo Henrique Pereira Ribeiro 

Câmpus: BH 
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OS MISERÁVEIS DE VICTOR HUGO: AMOR, 
SOLIDARIEDADE E JUSTIÇA 

Código de inscrição: 850 

 

Resumo: 

O livro de Victor Hugo “Os Miseráveis” foi publicado pela primeira vez em 1862. 

Tendo como foco principal a história de um ex-prisioneiro injustiçado, ele 

procura demonstrar as condições de vida da população após a Revolução 

Francesa e os seus sonhos que não se concretizam em relação à mesma. O 

livro também retrata a rebelião de Junho como uma tentativa de alcançar estes 

sonhos que permaneceram na mente e no coração do povo francês. O livro 

apresenta um forte cunho social que perpassa por histórias de trapaças, 

miséria, exploração, justiça, lei, solidariedade e, sobretudo, o amor revelado 

por jovens que sonhavam um mundo mais justo. Portanto, para analisar esse 

mundo apresentado por Victor Hugo, debruçaremos sobre sua obra literária e 

também sobre o filme lançado em 2012 que se trata de uma adaptação do 

musical da Broadway. Dessa forma, estamos propondo um diálogo entre 

literatura e história, buscando analisar os impactos dessa produção tanto no 

contexto do século XIX como na atualidade. Em tempos de manifestações 

populares em nosso país, tal obra apresenta-se de forma bastante instigante e 

porque não atual. Em nossa analise procuraremos apresentar uma critica do 

filme e do livro considerando as mudanças e permanências da história. 

 

Palavras chave: História Social. Literatura. Cinema. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientadora: Regina Mendes Araújo 

Alunos: Anna Luísa Dufan; Gabriel Corrêa Veríssimo; Isabela Toledo Lima 

Câmpus: BH 
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OS SONHOS: SUA IMPORTÂNCIA E ATIVIDADES 
BIOLÓGICAS RELACIONADAS COM ESSE PROCESSO 

Código de inscrição: 798 

 

Resumo: 

Os sonhos sempre foram alvo de interpretação e estudo, há muito tempo estes 

eram associados aos deuses e revelações. Atualmente sua importância real 

vem sendo discutida,enquanto alguns cientistas e pesquisadores defendem 

que os sonhos podem ter umimportante papel, ou até mais de um, e estão em 

busca de obter provas para comprovar isso, outros defendem que este não tem 

importância considerável. A pesquisa realizada estabeleceu um paralelo entre 

os sonhos e a biologia,mostrando que esses campos se conectam em 

determinadas áreas. Foi retratado também as possíveis aplicações práticas dos 

sonhos, como sua utilização na psicanálise. Em síntese o trabalho baseou-se 

em uma pesquisa bibliográfica e aplicação de um questionário com 10 

questões utilizando-se o aplicativo GoogleDocs que foi enviado a estudantes 

de ensino médio utilizando o Facebook. Foram recebidos 50 formulários com 

resposta. Estes foram analisados e os resultados indicaram que as conclusões 

obtidas estão em consonância com as conclusões de outras pesquisas 

similares indicando que os sonhos exercem participação essencial na fixação 

de memórias e aprendizados. Surpreendentemente verificou-se que há um 

número razoável de pesquisas em andamento sobre sonhos. 

 

Palavras chave: Sonhos. Fisiologia. Psicanálise. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientador: Rosiane Resende Leite 

Alunos: Mariane de Lourdes Silva; Gabriel Villar Camargos; Matheus Oliveira 

Câmpus: BH 
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PLACA DE AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

Código de inscrição: 828 

 

Resumo: 

O objetivo deste trabalho visa o desenvolvimento de um sistema de aquisição 

de dados. Sendo que vários sinais de platas industriais com vários medidores e 

transmissores de sinais conctatos a um sistema central, transmitindo ao 

mesmo tempo, em tempo real, estes dados. Ao final do projeto deseja-se 

conhecer graficamente o desempenho do sistema atrvés dos gráficos dos 

sinais transmitidos pelos sensores e recebidos pela central. A transmissão 

pode ser realizada via protocolo RS232 ou USB ou pela comunicação paralela. 

O estudo é realizado com a porta RS232 e USB, devido a grande aplicabilidade 

atual desta porta de comunicação. 

 

Palavras chave: Automação. Instrumentação. Programa 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Francisco Ermelindo Magalhães 

Alunos: Isabelle Teixeira de Menezes; Leonardo Moutinho Dias; Fabrício 

Galvão de Oliveira 

Câmpus: BH 
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PLANEJAMENTO URBANO AMBIENTAL A PARTIR DAS 
OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE BELO 

HORIZONTE 

Código de inscrição: 528 

 

Resumo: 

O planejamento urbano ambiental participativo desponta-se como uma prática 

essencial na organização espacial da cidade e ganha destaque a partir do 

discurso de uma gestão mais democrática do espaço urbano. Podem-se 

destacar algumas ações políticas que são implantada em vários municípios 

brasileiros nesse contexto, no qual está inserido o Orçamento Participativo de 

Belo Horizonte. No presente trabalho realizou-se uma revisão da literatura 

específica das metodologias de planejamento ambiental existentes bem como 

especificamente o método de planejamento ambiental utilizado em Belo 

Horizonte. Os indicadores ambientais utilizados no processo de planejamento 

urbano em Belo Horizonte são o IQVU e o IVS. Observa-se que tais 

indicadores apresentam elementos para se avaliar a qualidade ambiental de 

forma adequada ao planejamento municipal, já que oferecem componentes 

para dimensionar as condições ambientais. A partir da análise e caracterização 

das obras aprovadas em edições passadas do Orçamento participativo de Belo 

Horizonte foi possível avaliar a representatividade das obras tematizadas como 

ambientais dentre aquelas discutidas e aprovadas. Dentro desse contexto, 

realizou-se também, um questionário aplicado à funcionários de órgãos da 

prefeitura relacionados ao OP, buscando-se dimensionar a concepção do que é 

meio ambiente e o que seriam as obras relacionadas a ele dentro do 

Orçamento Participativo 

 

Palavras chave: Planejamento. Meio Ambiente e Participação Social. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientador: Vandeir Robson Matias 

Aluna: Bárbara Stephanie Teixeira Lopes  

Câmpus: BH 
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PLANTAS MEDICINAIS 

Código de inscrição: 789 

 

Resumo: 

O séculoXXI apresenta uma vasta evolução, mas agrava problemas antigos, 

entre eles asaúde. Preocupados com a situação existe hoje um grupo de 

cidadãos, os chamados naturalistas, que defendem o uso de remédios 

baseados em plantas e que podem controlar ou até mesmo curar algumas 

doenças. A procura por uma melhor qualidade de vida vem crescendo e os 

temas homeopatia, o uso de florais eplantas são mais discutidos na atualidade. 

Portanto, este trabalho é fruto de uma experiência de iniciação científica de três 

alunos do Curso técnico de Edificações do Cefet-MG, que se interessaram 

sobre o tema e buscaram desenvolver uma pesquisa na disciplina de Biologia 

sobre a aplicação de ervas medicinais no cotidiano das pessoas. Para isso, 

aplicou-se um questionário a 40 pessoas escolhidas aleatoriamente. Entre os 

resultados encontrados, aquele que chamou mais atenção é que grande parte 

(cerca de 98%) dos entrevistados aprovam o usode ervas medicinais no seu 

cotidiano, porém que não trocariam o uso de remédios convencionais por 

plantas medicinais. Concluiu-se que é preciso haver uma maior exploração 

sobre os recursos da medicina natural e maior informação para a população. 

 

Palavras chave: Plantas Medicinais. Saúde. Homeopatia. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientador: Rosiane Resende Leite 

Alunos: Giovanna Miranda Franks da Silva; João Lucas Rezende da Cruz; 

Murillo Henrique Ferreira 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

PROJETO SEJA MINAS 

Código de inscrição: 891 

 

Resumo: 

Tem como proposta a criação da associação “Seja Minas” idealizada por 

alunas do curso técnico de Turismo do CEFET-MG que terá por objetivos 

elaborar, organizar, fomentar e gerenciar o produto turístico Seja Minas. É um 

plano de negócio que consiste na criação de um roteiro de experiência 

envolvendo as cidades mineiras com algum potencial turístico histórico e 

cultural. Este vai promover um turismo que integre e relacione a comunidade, 

sua vida cotidiana e o atrativo cultural de cada cidade, deixando a visita mais 

dinâmica. Assim, desenvolveremos a economia local com a comercialização de 

produtos e contribuiremos para um melhor aproveitamento do atrativo por parte 

do turista, já que este irá conhecer o que o atrativo representa para a 

comunidade local, que será treinada pela associação almejando aprimorar a 

hospitalidade. O projeto poderá contar com o empréstimo do BDMG e 

investimento das prefeituras de cada cidade. O público alvo são pessoas com 

anseio de conhecer novas culturas e vivencia-las de modo único e exclusivo, 

com idades entre 25-35 anos. O roteiro será oferecido por agências e pelo site 

da associação. O projeto a ser apresentado apontará um estudo de viabilidade 

mercadológica, econômica e financeira de implantação de uma associação 

como esta. 

 

Palavras chave: Turismo de Experiência. Roteiro turístico. Cultura - História de 

Minas. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Sociais aplicadas 

 

Orientadora: Glauciene Silva Martins 

Alunas: Ana Grasiely dos Reis; Isabela Martins Pereira; Izabella Coelho 

Gontijo 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

PROPOSTA PARA USO DE INDICADORES DE 
DESEMPENHO BASEADOS NO LEAN 

MANUFACTURING 

Código de inscrição: 825 

 

Resumo: 

Este trabalho visa explicar o processo de implementação de indicadores de 

desempenho baseados na filosofia do Lean Manufacturing. A proposta desta 

pesquisa é demonstrar como o trabalho de melhoria contínua pode ser aplicado 

em um ambiente de processos descontinuados, a fim de que o setor esteja 

cada vez mais inserido nas propostas estratégicas da empresa. Por isso, serão 

vistos conceitos da produção enxutos ligados a fatores diretamente presentes 

nas tarefas executadas diariamente. Em tese a ausência de algo mais 

específico nesta medição, pode ser revertida em problemas de atendimento 

dos projetos. Ao final deste estudo, pode ser observado o quanto algumas 

lacunas que não foram medidas podem ser mapeadas através do mapa de 

fluxo de valor e através delas, obter resultados para aumento da eficiência do 

sistema com um todo. 

 

Palavras chave: Lean Manufacturing. Gestão da Produção. Desempenho. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências Sociais aplicadas 

 

Orientador: Paulo Sanches 

Aluno: Alexandre Leonardo Pereira 

Câmpus: BH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63 

IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

PROPOSTAS DE ORDENAÇÃO URBANA PARA A 
CIDADE DE SANTA LUZIA (MG) 

Código de inscrição: 900 

 

Resumo: 

Santa Luzia, uma cidade tricentenária, foi uma das primeiras cidades da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte a surgir, sendo que dela surgiram se 

diversas outras. Após a criação de Belo Horizonte a cidade cresceu muito, mas 

ficou altamente dependente da capital. Por concentrar os serviços Belo 

Horizonte fez que Santa Luzia se tornasse uma cidade dormitório, diferente de 

outrora onde era um dos principais entrepostos comerciais de Minas Gerais. A 

maioria dos moradores de Santa Luzia tem que se deslocar para a capital para 

ter acesso a serviços, trabalho, lazer e outros. O projeto em questão tem como 

objetivo principal apresentar a população e o poder público alterações urbanas 

que tragam uma melhor qualidade de vida, utilizando a remodelagem do 

desenho urbano. A metodologia tem em base principalmente os anúncios em 

infraestrutura do poder público para a região, nos planos diretores e em 

pesquisas já publicadas e que serão desenvolvidas durante o desenvolvimento 

do projeto. Ordenando a cidade com base no transporte para que a população, 

não só de Santa Luzia, mas com todas as cidades da região, fará que as 

pessoas tenham uma melhor acessibilidade aos serviços, trabalho, lazer, 

esporte. 

 

Palavras chave: Planejamento Urbano. Projeto Viário. Desenvolvimento 

Urbano. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Chan Kou Chan 

Alunos: Isaac Daniel Garcias; Damara Souza Alvim; Ingrid Martins Venâncio 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

RECONSTRUINDO BH: CURSO DE GUIA TURÍSTICO 
PARA BELO HORIZONTE 

Código de inscrição: 895 

 

Resumo: 

Este projeto tem como objetivo apresentar ao estudo de viabilidade financeira 

mercadológica e econômica para a criação de um curso que visa à formação 

de guias turísticos para a cidade de Belo Horizonte. Foi escolhido devido à 

necessidade de ampliação e aprimoramento do capital humano ligado ao 

turismo. O curso desenvolvido terá uma abordagem histórica e prática, voltada 

principalmente para o turismo de experiência tendo como base o fato de que os 

turistas mais fiéis a um destino são aqueles que possuem laços emocionais 

com o lugar visitado. Sendo assim os guias formados deverão saber: 

apresentar os atrativos da cidade e conscientizar o turista de sua história e 

valor social. Levando-o não só a conhecer as belezas da cidade, mas também 

as tradições mineiras e como elas se mantiveram na capital. Proporcionando, 

ao turista, experiências únicas. Além disso, é importante ressaltar, que pelo 

caráter problematizador do curso, eles estarão aptos a desenvolver o turismo 

sustentável que gere ganhos financeiros e sociais. 

 

Palavras chave: Guia Turístico - Belo Horizonte. Turismo de Experiência. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Sociais aplicadas 

 

Orientadora: Glauciene Silva Martins 

Alunas: Bruna Oliveira Rungue; Raquel Costa Ribeiro; Izabela de Fátima 

silveira Costa 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

RÉGUA ELETRÔNICA DE PRECISÃO 

Código de inscrição: 733 

 

Resumo: 

Realizar medidas que exigem alta precisão sempre foi um desafio para a 

indústria. Alcançar este objetivo através de dispositivos eletrônicos é 

relativamente fácil, mas, na maioria das vezes, o custo de tal equipamento se 

torna extremamente elevado. A tentativa de obter bom grau de precisão e baixo 

custo é o foco de nosso trabalho. Através de sensores facilmente obtidos em 

cabeçotes de impressoras usadas pretendemos medir deslocamentos com 

precisão da ordem de 2×10-4 metros. A interpretação dos sinais elétricos do 

sensor serão feitas em um microcontrolador (MSP- 430) que fornecerá o valor 

instantâneo da medida em um display. Poderá também se comunicar, por meio 

de uma interface USB, com um computador armazenando todos os valores 

medidos em determinado intervalo de tempo.Com aplicação direta em 

laboratórios de engenharia de materiais, mecânica e outras disciplinas em 

nosso próprio Câmpus, ou até mesmo na indústria, o projeto se mostra 

relevante e de amplo interesse para a comunidade acadêmica. 

 

Palavras chave: Sistemas de informação. Sistema de Medição. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Marcos Antonio da Silva Pinto 

Co-orientador: Rubens M. Santos Filho 

Alunos: Álvaro Resende; Davi Frossard; Willian Braga 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

RESFRIADOR DE CPU 

Código de inscrição: 873 

 

Resumo: 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o projeto de um sistema de 

arrefecimento otimizado de uma CPU. Montando um sistema de resfriamento 

de emergência baseado no efeito Peltier, visando um maior rendimento da 

máquina. Este efeito é baseado na injeção de corrente elétrica em um fio de 

um certo material que é unido a outro de outro material, aparecendo uma 

diferença de temperatura entre a fonte e a junção. Com isto, pretende-se esfriar 

a CPU e verificar a alteração no processamento. Expor também o uso deste 

sistema de refriamento nas possíveis aplicações em outras áreas indústriais. 

 

Palavras chave: CPU. Resfriamento. Desempenho. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Francisco Ermelindo Magalhães 

Alunos: Helder Carvalho de Assis; Igor Diniz Pereira; Lucas Moreira Freitas 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

ROBOTLPLC: UM PROJETO DE PROCESSAMENTO DE 
LINGUAGEM NATURAL 

Código de inscrição: 694 

 

Resumo: 

O propósito principal deste projeto é validar o software de PLN desenvolvido 

por Winograd (1972). O projeto visa a validar o software codificado em 

linguagem de programação LISP. Trata-se de um software para 

Processamento de Linguagem Natural (PLN), desenvolvido e testado no MIT 

em 1972, denominado SHRDLU1972 (Winograd, 1972). Este software foi 

validado em 1972 pelo seu criador utilizando um robô virtual devido às 

limitações tecnológicas da época que não permitiam a construção do robô 

físico. A partir de 1995, pesquisadores no CEFET-MG, no laboratório de 

pesquisas em leitura e cognição, LPLC, desenvolveram o robô físico, 

denominado robotlplc e neste projeto vamos validar o software desenvolvido 

por Winograd (1972) utilizando o robô físico para analisar as suas possíveis 

limitações à luz dos pressupostos do PLN. 

 

Palavras chave: Robótica Educacional. Processamento de Linguagem Natural. 

Validação de Software. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Linguística 

 

Orientador: Flávio Henrique Carvalho Cardoso 

Co-orientador: Gustavo Santos Carvalho 

Alunos: Bruno Petrocchi Sena Azevedo; Felipe Bordoni; Rafaela Castorino 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

SINALIZADOR ELETRÔNICO PARA DEFICIENTES 
VISUAIS EM PONTOS DE ÔNIBUS 

Código de inscrição: 935 

 

Resumo: 

Os deficientes visuais enfrentam sérias dificuldades em seu dia-a-dia, até 

mesmo no acesso à sua linha de ônibus. Com o objetivo de reduzir essa 

dificuldade específica, este trabalho propõe a construção de um dispositivo 

sinalizador para permitir ao deficiente pegar um ônibus sozinho. O dispositivo 

funcionaria basicamente da seguinte forma: Seria colocado em cada ponto de 

ônibus, em um local único e padrão um painel com botões. Cada botão 

possuiria um número correspondente a linha desejada, impresso em braile. 

Assim que apertado o botão correspondente a uma linha, uma onda de rádio 

seria emitida pelo transceptor instalado no ponto de ônibus até que o ônibus 

requisitado entrasse na região de alcance do sinal gerado. Uma vez em 

alcance, o transceptor do veículo sinalizaria ao motorista a requisição do 

deficiente por meio de uma lâmpada, e também ao transceptor do ponto para 

que pare de gerar o sinal. Espera-se o equipamento a ser construído possa ser 

de grande ajuda e trazer maior comodidade para aqueles que necessitam da 

ajuda de terceiros para simplesmente pegar um ônibus. 

 

Palavras chave: Transceptor. Deficiente Visual. Eletrônica. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Rubens M. Santos Filho 

Co-orientador: Marcos Tadeu Pinheiro 

Alunos: Kaíque Leonardo Teixeira de Toledo; Leonardo Miranda Gregório; 

Matheus Geraldo Santos dos Reis 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

SISTEMA CONTROLE DE ACESSO BASEADO EM RFID 

Código de inscrição: 832 

 

Resumo: 

Este trabalho demonstra a aplicação da tecnologia de identificação por meio de 

sinais de RF (RFID) para a realização de controle de acesso. Foi construído um 

sistema eletrônico que inclui um interrogador e cartões RFID. O interrogador é 

baseado em um microcontrolador e em uma placa de RF para o padrão RFID 

ISO14443B. O sistema pode operar de forma independente, com a interação 

com o usuário ocorrendo por meio de um botão e de um dispositivo LCD. Além 

disso, o sistema também pode ser conectado a um computador, o que permite 

que sejam realizadas tarefas de gerenciamento do controle de acesso. Em 

adição são apresentados resultados de testes estatísticos relativos ao 

hardware gerador de números aleatórios presente em cartões RFID. 

 

Palavras chave: RFID. Controle de Acesso. RNG. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Marcus Tadeu Pinheiro Silva 

Aluna: Cristiane Priscila Lopes Eller de Oliveira; 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

SISTEMA DE CONTAGEM DE PESSOAS EM 
AMBIENTES COLETIVOS. 

Código de inscrição: 917 

 

Resumo: 

Este projeto teve como motivação os fatos recentes após o incêndio nem uma 

casa de shows superlotada em Santa Maria/RS. A proposta para este trabalho 

consiste em criar uma versão didática de um equipamento eletrônico, com 

tecnologia digital, que faça a contagem em tempo real do número de pessoas 

presentes em um ambiente. Neste projeto, assume-se que haja apenas um 

acesso ao ambiente, com a entrada ou saída de uma pessoa por vez. Um par 

de sensores permite determinar se a pessoa está entrando ou saindo. Desta 

forma, será possível. Desta forma torna-se possível acompanhar, a qualquer 

instante, a lotação do ambiente. 

 

Palavras chave: Monitoramento de Ambientes. Contador de Pessoas. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Denny Daniel Collina 

Co-orientador: Evandro Leal Lopes da Silva 

Alunos: Michael Cassemiro de Oliveira; Samuel Souza da Silva; Vitor da Silva 

Monteiro 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

SISTEMA DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA 
ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE 

Código de inscrição: 906 

 

Resumo: 

Dentre as diversas tecnologias de iluminação existentes hoje, aquela que 

apresenta o melhor custo benefício, principalmente em relação ao uso 

residencial, é a das lâmpadas fluorescentes, uma vez que estas são mais 

baratas que as de LED ao mesmo tempo em que são mais eficientes que as 

incandescentes. No entanto, a eficiência do sistema de iluminação poderia ser 

ainda maior caso houvesse o máximo aproveitamento da iluminação natural no 

ambiente, o que, na maioria das vezes, não é observado. É exatamente neste 

ponto que nosso projeto se propõe a atuar. Consistindo em um sistema que 

permite variar de forma automática a intensidade luminosa da lâmpada 

fluorescente, de acordo com a luminosidade externa, o nosso projeto consiste 

em desenvolver um reator (acionador) o mais simples e barato possível, no 

qual a potência entregue à lâmpada possa ser ajustada para que haja um 

aproveitamento ótimo da energia elétrica na iluminação do ambiente. 

 

Palavras chave: Iluminação. Reator. Eficientização Energética. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Rubens M. Santos Filho 

Alunos: Lucas Martins Chaves; Luiz Henrique Braun Esper; Caio César 

Mendes 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

SISTEMA DE GESTÃO DE LOCADORAS - S.G.LOC. 

Código de inscrição: 772 

 

Resumo: 

Com o advento do modernismo a garantia de eficiência em atendimentos e 

satisfação do cliente, muitas das vezes, só é adquirida quando há bons 

sistemas gerenciando o produto. A necessidade aqui trabalhada é a situação 

de uma locadora que dispõe de um sistema falho. Para otimizar seu 

desempenho e ingressar no mercado competitivo, essa locadora necessita de 

um sistema seguro e com funcionalidades não convencionais que lhe 

proporcione diferenciais. O Sistema de Gestão de Locadora - S.G.Loc. - tem 

por objetivo o controle do acervo de uma determinada empresa de locadora, 

além de garantir a integridade das informações contidas no sistema. A 

interação com o usuário é, também, um objetivo a ser cumprido, uma vez que o 

S.G.Loc. contará com um módulo web (online) clold computing para divulgação 

de informações acerca das obras. O sistema contará com algumas 

funcionalidades. São elas: I. Cadastrar filmes; II. Cadastrar clientes; III. Efetuar 

locação; IV. Efetuar devolução; V. Efetuar consulta (interna/externa). 

 

Palavras chave: Sistemas de Informação. Engenharia de Softwares. Projeto 

de Sistemas. Vídeo Locadora. Cloud Computing. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientadora: Jeneffer Ferreira Ribeiro 

Co-orientador: Mateus Moreira Bernardes 

Alunos: Ana Carolina Araujo Maia; Gustavo Cesar dos Santos; Cássia Carla 

Ribeiro 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

SISTEMA DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES E 
SOLUÇÕES 

Código de inscrição: 835 

 

Resumo: 

Visando a busca pela melhoria continua e excelência nas relações entre uma 

empresa pestadora de serviços e os seus clientes, é que apresentamos essa 

proposta de desenvolvimento do GSS (Gestão de solicitações e soluções). 

Essa ferramenta que tem como principal objetivo realizar o registros do 

atendimentos aos clientes e a criação de uma base de conhecimento destinada 

a consulta de todos os colaboradores da empresa. A meta é auxiliar na 

resolução de dúvidas referentes a processos, ajudar na capacitação dos 

integrantes no processo de reciclagem dos saberes e possibilitar uma melhora 

a gestão do atendimento. Como resultados garantir ganhos na qualidade de 

serviços e produtos oferecidos, melhoria na identificação e tratamento de 

falhas, padronização das ações, fidelização de clientes, entre outros. 

 

Palavras chave: Gestão do Atendimento. Base de Conhecimento. CRM. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Edson Marchetti da Silva 

Alunos: Rodrigo Felipe Plácido Junior; Joelson Vilaça Oliveira; Gustavo 

Gontijo Oliveira 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

SISTEMA MICROPROCESSADO DE AQUECIMENTO DE 
ÁGUA PARA BANHO 

Código de inscrição: 830 

 

Resumo: 

Tendo em vista o grande desperdício de energia causado por chuveiros 

comuns, esse sistema visa criar uma alternativa mais sustentável e, ao mesmo 

tempo, agradável ao usuário. A idéia básica do projeto é aquecer a água em 

um reservatório, pois é muito mais eficiente do que aquecer água corrente 

(neste método, há pouco tempo para elevar a temperatura, ou seja, grande 

potência e, consequentemente, grande perda de energia). A proposta deste 

trabalho é construir um sistema microcontrolado que será responsável por 

gerenciar as várias etapas do processo. Por meio de um display e teclas de 

navegação o usuário poderá configurar o sistema aumentando sua eficácia. 

Dentre as opções de configuração do sistema o usuário contará com a função 

timer para definir um horário preferencial de banho das pessoas residentes na 

respectiva moradia e, baseado neste perfil o sistema aquecerá previamente a 

água de forma automática. Desta forma, enquanto nos chuveiros comuns a 

vazão interfere na temperatura da água, nesse sistema a água ficará na 

temperatura desejada no próprio reservatório otimizando durante o banho a 

relação custo e conforto. 

 

Palavras chave: Energia. Eficiência. Microcontrolador. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: John Kennedy Souza 

Alunos: Rafael Siqueira Silva; Victor Emanuel Ribeiro; Wellinton Costa Ribeiro 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

SISTEMA QUE MONITORA AS VAGAS EM UM 
ESTACIONAMENTO - EASY PARKING 

Código de inscrição: 920 

 

Resumo: 

O objetivo deste projeto consiste em desenvolver um sistema para monitorar as 

vagas em um estacionamento de veículos automotores. A detecção das vagas 

funciona com sensores que monitoram uma vaga e geram um sinal quando a 

mesma for ocupada, os sinais de todas as vagas são transmitidas para um 

segundo circuito onde são convertidos em sinais adequados para 

processamento e enviados para um display que exibe o lugar da vaga em um 

mapa, previamente desenhado para localizar avaga a ser ocupada. O porteiro 

ou o próprio motorista interpreta os dados e sedirige até a vaga livre. A grande 

vantagem do sistema é minimizar o tempo domotorista na procura por um local 

para deixar o veículo dentro de um estacionamento. 

 

Palavras chave: Monitoramento. Vagas. Carros. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências Exatas e da Terra 

 

Orientador: Luiz Augusto Rosas 

Alunos: João Vitor Cabral; Júlia Magalhães Paes Rego Macedo; Júlio Martins 

Siqueira 

Câmpus: BH 
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SISTEMA RISO 

Código de inscrição: 437 

 

Resumo: 

Em computadores pessoais é simples a instalação de novos programas. No 

entanto, quando avaliamos um conjunto de computadores que precisam sofrer 

uma mesma alteração, o processo é bem mais trabalhoso. O sistema RISO 

(Recuperação de Imagem de Sistema Operacional) oferece uma solução. Ele 

compartilha uma imagem de disco rígido com os demais computadores, 

trazendo qualidade e rapidez para uma tarefa como a descrita. Assim, quando 

houver a necessidade de inclusão de um programa basta alterar a imagem 

original e fazer um novo compartilhamento. Ele também é eficiente para 

resolver outro problema: a recuperação de sistemas. Quando algum erro ocorre 

no sistema e não há solução conhecida imediatamente, é possível utilizar o 

RISO para instalar a última imagem recebida, que fica armazenada em uma 

partição de recuperação. 

 

Palavras chave: Recuperação de Sistemas. Rede de Computadores. Shell 

Script. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Pedro Henrique André Ribeiro 

Alunas: Agnes Campos Oliveira; Marcela Letícia Carneiro Januário 

Câmpus: BH 
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SOCIEDADE INTERAMERICANA DE IMPRENSA – EM 
BUSCA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA AMÉRICA 

LATINA 

Código de inscrição: 853 

 

Resumo: 

O projeto Sociedade Interamericana de Imprensa – Em busca da Liberdade de 

Expressão na América Latina tem como seu principal objetivo explicar sobre a 

organização da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), a qual reúne 

jornalistas de toda a América que se encontram duas vezes ao ano para 

debater formas de erradicar a repressão midiática em seus países. O artigo 

contém um breve histórico sobre os danos causados à imprensa durante o 

período de ditadura militar no continente e um pequeno resumo dos relatórios 

anuais dos países participantes da SIP. Orientado pelo formato de documento 

estilo Guia de Estudos de Modelos das Nações Unidas (simulações), o texto 

explica a organização interna da SIP e suas atuações externas como 

organização de renome e faz algumas perguntas para serem respondidas ao 

longo do debate previsto durante o evento Modelo de Comitês Simulados do 

CEFET-MG orientado pelo Departamento de Geografia e História. 

 

Palavras chave: Sociedade Interamericana de Imprensa. ONU. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientador: João Henrique Ferreira de Castro 

Alunas: Stella Carneiro Espíndola; Rayssa Karoline Dias de Aquino; Luiza 

Nazaré de Oliveira 

Câmpus: BH 
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TRANSMISSOR RECEPTOR LUZ 

Código de inscrição: 940 

 

Resumo: 

O objetivo deste trabalho é montar um circuito capaz de transformar ondas 

sonoras em ondas de luz, para transmitir dados ou intercomunicar com um 

receptor. O circuito captura as ondas sonoras por um microfone, esse as 

transforma em sinais elétricos que, quando amplificados são transformados em 

luz por um LED. O receptor do sinal, com um foto-transistor, captura as ondas 

de luz e as transforma em sinais eletrônicos, os quais são novamente 

amplificados e conduzidos até um fone.A ideia do aparelho é utilizar dois 

circuitos em uma caixa, para que esta caixa transmita e receba os sinais. Há a 

ideia de se usar fibra ótica para melhor condução da luz pelo espaço, evitando 

assim a sua dispersão. A utilidade deste circuito é bastante ampla, pois evita 

que aparelhos alheios, que recebem ondas de rádio, captem seu sinal enviado. 

Pode ser utilizado em fábricas para a intercomunicação de setores ou 

escritórios, assim como em prédios, para a intercomunicação de apartamentos. 

O circuito é simples e barato, de fácil montagem e de ampla funcionalidade. 

 

Palavras chave: Luz. Som. Eletrônica. Transmissor. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Luiz Augusto Rosas 

Alunos: Ianka Stephanie Romualdo Caetano Barros; Gabriel Bruno de Souza 

Viana; Lucas Pevidor Reis 

Câmpus: BH 
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VACINAS 

Código de inscrição: 813 

 

Resumo: 

Desde a criação da vacina o ser humano tem buscado aprimorá-la, pois a partir 

do resultado positivo da primeira vacina, o homem percebeu que ela pode ser 

usada em prol da defesa do organismo. Desse modo, o objetivo da pesquisa foi 

aumentar o nível de conhecimento sobre vacinas, entender seu 

desenvolvimento ao longo dos anos, importância e funcionamento das vacinas 

no organismo. Para isso, o trabalho foi desenvolvido por três alunos do ensino 

médio do curso de edificações que reuniram-se no contra turno das atividades 

escolares para desenvolver a pesquisa utilizando-se três horas semanais para 

este fim. Questionários foram aplicados via internet aos contatos de cada 

aluno-pesquisador via facebook e uma entrevista com uma enfermeira do posto 

de saúde da região norte de BH foram utilizados a fim de entender mais sobre 

quantidade de pessoas vacinadas, efeitos colaterais e eficácia das 

vacinas,entre outros. Os resultados indicaram que cerca de 40% da população 

entrevistada não confia no sistema de saúde público em relação às vacinas e 

cerca de 45% não conhecem sobre o funcionamento e proteção das 

vacinas.Portanto, analisando estes e outros resultados, conclui-se que a 

população pouco sabe a respeito das vacinas e este estado é responsável pela 

não manutenção do calendário de vacinas em dia pela população. 

 

Palavras chave: Imunização. Medicina. Vacinas. Doenças. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Rosiane Resende Leite 

Alunas: Ana Luiza Caldeira; Fernanda Corgosinho; Isabelle Fernandes 

Câmpus: BH 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

VIAS DE RODAGEM ORIGINÁRIAS DE RESÍDUOS 
MINERAIS 

Código de inscrição: 477 

 

Resumo: 

O transporte na atividade mineradora é um fator determinante, pois é através 

dele que ocorre o escoamento da produção. Se este não apresentar eficiência, 

o desempenho da mineradora poderá ser comprometido. Para que o mesmo se 

apresente de forma eficaz é necessário que as vias por onde o trafego escoa 

apresente algumas qualidades. Em geral estas vias estão em péssimas 

condições, isto porque as mineradoras não investem na construção das 

mesmas. Um projeto inicialmente mal feito aliado a uma manutenção ineficiente 

dá origem uma via precária e que não é capaz de apresentar toda a sua 

eficiência perante suas funções. Este trabalho vem mostrar que a 

pavimentação viária, tanto na parte de revestimento como na base e sub-base, 

pode ser uma ótima alternativa na reutilização de materiais secundários 

provenientes das minas, já que o volume de materiais utilizados é 

relativamente grande, com isso reduz o consumo de matérias primas e o 

despejo de materiais não utilizados e/ou danificados na natureza. 

 

Palavras chave: Mineração. Estradas. Reutilização. Manutenção 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Marcelo Tuler de Oliveira 

Co-orientador: Antônio Fontana Filho 

Alunas: Nathália Regina Diniz; Yara Carolina Martins 

Câmpus: BH 
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ARAXÁ 
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ALFABETIZAÇÃO ECOLÓGICA E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, ARAXÁ (MG) 

Código de inscrição: 514 

 

Resumo: 

A alfabetização ecológica é uma pedagogia baseada no local e na participação 

direta e intensa da comunidade escolar. Os alunos trabalham conceitos sobre o 

ambiente em que a escola está inserida. Assim, diferentes ferramentas e 

estratégias passam a ser abordadas com os alunos fora da sala de aula. Uma 

iniciativa resultante desde projeto foi o plantio de mudas arbóreas de espécies 

nativas do cerrado. Os alunos realizam o plantio das mudas e são 

responsáveis por todos os cuidados durante um ano. São participantes do 

projeto cerca de 100 alunos da segunda série do ensino médio. O projeto visa 

o desenvolvimento da consciência ecológica e sustentável de toda a 

comunidade escolar. 

 

Palavras chave: Alfabetização Ecológica. Educação Ambiental. Plantio de 

Mudas. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências Biológicas  

 

Orientadora: Milene Bianchi dos Santos 

Alunos: Jorge Antônio Soares Correa; Caíque de Melo Silva; Jessica 

Aparecida Oliveira 

Câmpus: Araxá 
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AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL: DOMÓTICA 

Código de inscrição: 886 

 

Resumo: 

Proposta de implementação para automação residencial constando 

basicamente dos controles supervisonados de iluminação, de temperatura, de 

conforto, todos ecologicamente fundamentados. A iluminação prevê níveis de 

iluminamentos variáveis, a temperatura atuará em controles térmicos das 

ventilações e condicionamentos, os confortos disponibilizarão alguns estados 

interiores desejáveis e confortáveis para seus residentes, todos basicamente 

com aproveitamentos ecológicos máximos a custos mínimos das energias 

envolvidas. Portanto, podemos tirar proveitos ambientais supervisionados com 

aproveitamentos ecológicos corretos. 

 

Palavras chave: Automação residencial. Domótica.  

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Leandro Resende Mattioli 

Alunos: Mayara Stefanne da Silva Gomes; Néliton Rafael de Resende; 

Willians Ramos Vaz Júnior; Wanderley Alves Parreira 

Câmpus: Araxá 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA RESSONÂCIA NA 
SEPARAÇÃO DOS MINERAIS 

Código de inscrição: 746 

 

Resumo: 

Existem vários métodos utilizados na concentração/purificação de minérios, 

como métodos magnéticos, gravimétricos e flotação, que utilizam de diferenças 

nas características física dos minerais. No entanto, alguns sistemas minerais 

não podem ser processados de forma eficiente por estes métodos. A 

concentração de minérios fosfatados gera um rejeito proveniente da separação 

magnética de baixo campo com alto teor de ferro que atualmente é depositado 

em barragens, por apresentar alto teor de fósforo não pode ser utilizado para 

obtenção de aço. Este trabalho visa separar os minerais utilizando a influência 

da frequência ressonante de minerais e rochas. Utilizando ondas sonoras 

modeladas na frequência de ressonância de um dos minerais é promovida a 

vibração deste mineral e em decorrer do tempo de exposição sua estrutura 

molecular se torna instável e é promovida a sua desagregação e/ou separação 

do sistema. Com isso se torna possível a separação da magnetita e do fósforo 

no rejeito gerado pelas usinas de concentração de fosfato. 

 

Palavras chave: Ressonância. Ondas Sonoras. Separação Mineral. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientadora: Michelly dos Santos Oliveira  

Co-orientadoras: Aline Fernanda Bianco; Sandra Lucia Nogueira 

Aluna: Farlley Giovanni Valeriano Ferreira  

Câmpus: Araxá 
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CAÇADORES DE TRILHAS - EQUIPE NUM LOCK 

Código de inscrição: 563 

 

Resumo: 

Os torneios universitários específicos da área de atuação proporcionam a 

integração entre graduandos das mais diversas instituições de ensino e o 

intercâmbio de experiências e disseminação de conhecimento no âmbito da 

engenharia. Além disso, eventos desta natureza ampliam o interesse dos 

estudantes universitários em pesquisas e projetos relacionados às áreas da 

eletrônica, mecânica e programação a partir do desenvolvimento de 

equipamentos e novas tecnologias que atendam às necessidades em 

automação e controle. Os caçadores de trilhas são protótipos autônomos de 

veículos que seguem trilhas desafiadoras, trabalhando em sistemas de controle 

em malha fechada. Estes desafios estimulam o aprendizado e garantem uma 

nova oportunidade para que participantes dessas equipes pratiquem diversos 

conteúdos vistos em sala, com liberdade para usar criativamente seus 

conhecimentos.  

 

Palavras chave: Robótica. Caçadores de Trilhas. Competições Universitárias. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Alexandre Dias Linhares 

Alunos: Eduardo Henrique Lemos; Rafael Magalhães Ribeiro; Daniel Alves 

Câmpus: Araxá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 

IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

CAÇADORES DE TRILHAS 2 - EQUIPE CAPS LOCK 

Código de inscrição: 564 

 

Resumo: 

Os torneios universitários específicos da área de atuação proporcionam a 

integração entre graduandos das mais diversas instituições de ensino e o 

intercâmbio de experiências e disseminação de conhecimento no âmbito da 

engenharia. Além disso, eventos desta natureza ampliam o interesse dos 

estudantes universitários em pesquisas e projetos relacionados às áreas da 

eletrônica, mecânica e programação a partir do desenvolvimento de 

equipamentos e novas tecnologias que atendam às necessidades em 

automação e controle. Os caçadores de trilhas são protótipos autônomos de 

veículos que seguem trilhas desafiadoras, trabalhando em sistemas de controle 

em malha fechada. Estes desafios estimulam o aprendizado e garantem uma 

nova oportunidade para que participantes dessas equipes pratiquem diversos 

conteúdos vistos em sala, com liberdade para usar criativamente seus 

conhecimentos. 

 

Palavras chave: Robótica. Seguidores de Trilhas. Automação. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica  

Área: Engenharias 

 

Orientador: Alexandre Dias Linhares 

Alunos: Matheus de Oliveira Sérvulo; Rayran Gonçalves Lima 

Câmpus: Araxá 
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CAÇADORES DE TRILHAS 3B - EQUIPE SCROLL LOCK 

 

Código de inscrição: 566 

 

Resumo: 

Os torneios universitários específicos da área de atuação proporcionam a 

integração entre graduandos das mais diversas instituições de ensino e o 

intercâmbio de experiências e disseminação de conhecimento no âmbito da 

engenharia. Além disso, eventos desta natureza ampliam o interesse dos 

estudantes universitários em pesquisas e projetos relacionados às áreas da 

eletrônica, mecânica e programação a partir do desenvolvimento de 

equipamentos e novas tecnologias que atendam às necessidades em 

automação e controle. Os caçadores de trilhas são protótipos autônomos de 

veículos que seguem trilhas desafiadoras, trabalhando em sistemas de controle 

em malha fechada. Estes desafios estimulam o aprendizado e garantem uma 

nova oportunidade para que participantes dessas equipes pratiquem diversos 

conteúdos vistos em sala, com liberdade para usar criativamente seus 

conhecimentos.  

 

Palavras chave: Robótica. Controle e Automação. Torneio Universitário. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Alexandre Dias Linhares 

Alunos: Carlos Dias da Silva Júnior; Hugo Jerônimo Ribeiro 

Câmpus: Araxá 
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CALIBRAÇÃO AUTOMATIZADA DE MEDIDORES DE 
VAZÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

EFLUENTES 

 

Código de inscrição: 854 

 

Resumo: 

Em qualquer processo industrial a confiabilidade de medição dos instrumentos 

é fundamental para que a qualidade dos produtos seja assegurada. Haja vista 

este fato, a calibração dos equipamentos deve ser extremamente precisa e 

obedecer os padrões aplicados pelos institutos de metrologia. Pensando nisso, 

existem várias técnicas de calibração disponíveis de acordo com cada 

instrumento. O processo de calibração pode ser demorado e dispendioso. 

Sendo assim, propõe-se para esse projeto a automação da calibração dos 

medidores de vazão da planta de vazão da Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETEL) e, por consequência, a otimização dessa tarefa. A calibração 

automatizada proporciona agilidade e evita o deslocamento de mão de obra até 

o campo a não ser que os equipamentos necessitem ser ajustados. O trabalho 

contempla o desenvolvimento do descritivo funcional do processo, 

levantamento de equipamentos, diagrama P&I (processo e instrumentos), 

diagrama elétrico, lógica para PLC (Controlador Lógico Programável) e sistema 

supervisório. 

 

Palavras chave: Calibração automatizada. Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETEL) 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientadora: Aline Fernanda Bianco 

Aluna: Paula Francisca Gomes Rodrigues 

Câmpus: Araxá 
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COMUNICAÇÃO SEM FIO VIA PULSOS LASER 

 

Código de inscrição: 876 

 

Resumo: 

Esse trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de transmissão 

digital sem fio baseado em pulsos óticos enviados por diodos laser e captados 

por elementos sensíveis à luz. Os terminais são conectados a 

microcomputadores comuns e utilizam transmissão serial submetida a um 

protocolo de comunicação arbitrário. Esses módulos são úteis sobretudo 

quando usados como ferramentas de ensino de transmissão serial e protocolos 

de comunicação, devido à facilidade de simulação de canais de comunicação 

ruidosos ou indisponíveis. 

 

Palavras chave: Comunicação sem fio. Transmissão digital. 

Modalidade: Modelo didático 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Leandro Resende Mattioli 

Co-orientador: Daniel Guimarães Lago 

Alunas: Ana Luiza Fernandes Duarte, Bárbara Cristina Dias 

Câmpus: Araxá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



90 

IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

CONTROLE DE VELOCIDADE DE AGITADORES PARA 
ADEQUAÇÃO À PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS 

 

Código de inscrição: 857 

 

Resumo: 

Muitas reações químicas usadas em processos industriais nas áreas de 

cosméticos e alimentos demandam diferentes atuações mecânicas de acordo 

com diversos parâmetros da reação, notavelmente os padrões de viscosidade. 

O presente trabalho consiste na construção de um sistema eletrônico capaz de 

monitorar os perfis de viscosidade desses processos e controlar a velocidade 

do agitador conforme o contexto corrente da reação. Para tal, uma interface 

homem-máquina é disponibilizada em um microcomputador comum e provê 

mecanismos para o ajuste de tempo e rotação alvo das diversas etapas. Um 

protótipo será construído e testado em uma planta de laboratório, podendo 

futuramente ser extrapolado para sistemas reais (processo de scale-up). 

 

Palavras chave: Controle de velocidade. Processos químicos. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Leandro Resende Mattioli 

Co-orientadores: Wanderley Alves Parreira, Iza Fonte Boa Silva 

Alunas: Luiza Ramos Orlandi, Maria Fernanda Ávila Cardoso  

Câmpus: Araxá 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE BAIXO 
CUSTO PARA LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA COM 

SISTEMAS MICROPROCESSADOS 

 

Código de inscrição: 880 

 

Resumo: 

Diferentemente de algumas outras subáreas das ciências exatas, a eletrônica 

de base possui a vantagem de não depender, até certo ponto, de estruturas 

complexas para as práticas de laboratório. Os sistemas microprocessados são 

valiosas ferramentas no desenvolvimento de equipamentos de baixo custo para 

laboratório. O presente trabalho consiste na construção de um gerador de 

funções e de um osciloscópio de baixo custo usando um microcontrolador e 

interfaces homem-máquina em computadores comuns. O gerador de funções 

utiliza um sinal modulado com PWM acoplado a um filtro passa-baixas. O 

osciloscópio, por sua vez, lê continuamente tensões de entrada através de um 

conversor A/D e envia os dados ao computador para posterior análise.  

 

Palavras chave: Laboratório de eletrônica. Osciloscópio. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Leandro Resende Mattioli 

Alunos: Gabriel Douglas Silva; Rafael Rodrigues Ribeiro; Vitor Henrique 

Pereira de Melo. 

Câmpus: Araxá 
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IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO 
DE HORTA ESCOLAR POR ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO 

 

Código de inscrição: 512 

 

Resumo: 

O projeto de horta escolar é realizado no Câmpus Araxá com alunos da 

primeira série do ensino médio. Os professores trabalham aspectos ligados à 

preservação da natureza, consciência ambiental e responsabilidade social. Os 

alunos aprendem as técnicas de plantios, selecionam as mudas a serem 

plantadas e ficam responsáveis pela manutenção da área. O projeto tem a 

participação de cerca de 150 alunos e cada classe é dividida em grupos que 

escolhem o tipo de cultura hortícula a ser cultivada. Os alunos fornecem 

manutenção no canteiro durante todo o ano e ficam responsáveis pela colheita 

das espécies plantadas para que sejam utilizadas no restaurante do Câmpus 

ou distribuídos aos funcionários e alunos. 

 

Palavras chave: Horta. Educação Ambiental. Ecologia. 

Modalidade: Modelo didático 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Milene Bianchi dos Santos 

Co-orientador: Jorge Antônio Soares Correa 

Alunos: Felipe Baldisseri, Kenji Fabiano Avila Okada 

Câmpus: Araxá 
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ESTUFA ARTIFICIAL 

 

Código de inscrição: 888 

 

Resumo: 

As estufas são utilizadas na produção de alimentos e outros cultivos. Seu 

funcionamento depende das diversas condições ambientais de cada região. 

Dentre essas, situam o controle das temperaturas elevadas e baixas, das 

condições da ventilação e umidade, além do sol disponível. Numa estufa 

existem alguns aspectos que devem ser observados, por exemplo, sua 

temperatura interna deve ser medida e controlada para atuar quando a 

temperatura ideal não estiver condizente com o meio, isto é, dependentes da 

ventilação e umidade do ar estufados. Para o controle de temperaturas 

elevadas no interior da estufa, a técnica utilizada é a ventilação forçada. Já 

para o controle de baixas temperaturas no interior da estufa podemos utilizar 

de lâmpadas aquecedoras, porque para uma estufa ter uma maior eficiência, é 

necessário que tenha fonte de luz normalmente proveniente do sol. Sendo 

assim, chegamos à conclusão que uma estufa artificial aquecida por lâmpadas, 

teríamos sua eficiência melhorada, aquecendo e iluminando o suficiente para 

completar o sol. Quando se tem esse controle de uma estufa artificial podemos 

obter algumas vantagens como a aceleração do processo de cultivo, a 

possibilidade de cultivo em diversas épocas do ano, e de conseguir um controle 

sobre as doenças visto que esse tipo de controle ameniza a umidade. 

 

Palavras chave: Estufa artificial. Processo de cultivo. 

Modalidade: Processos e produtos 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Leandro Resende Mattioli 

Alunos: Ana Cristina Cardoso dos Santos; Brunna Resende Guimarães; Cíntia 

Cristina Rodrigues; Brunna Resende Guimarães; Wanderley Alves Parreira 

Câmpus: Araxá 
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MODELAGEM DE UMA CALDEIRA DE VAPOR 
AQUATUBULAR 

 

Código de inscrição: 490 

 

Resumo: 

O controle de nível de uma caldeira é o ponto mais crítico do processo de 

produção de vapor, sendo de suma importância para o bom funcionamento da 

caldeira, bem como para a operação com segurança. O nível do balão de uma 

caldeira sofre influência de diversas variáveis físicas e de processo, como a 

rápida variação da demanda de vapor (principalmente na geração de energia 

elétrica), a variação de vazão, pressão e temperatura da água que alimenta a 

caldeira, a dilatação (shrink and swell) da água no balão superior devido à 

variação da pressão de vapor interna que acarreta na mudança de densidade 

da água etc. Por se tratar de um processo não linear e dependente de diversas 

variáveis os métodos usuais de controle tornam-se pouco eficientes. Assim 

discutiremos um modelamento adequado que possa ser aplicado no controle 

de nível de uma caldeira aquatubular. Para tal realizaremos a modelagem com 

o intuito de incorporar mais conhecimento do processo nos sistemas de 

controle. Com o modelo em mãos será possível observar a fundo as 

características do sistema como controlabilidade e observabilidade e então 

calcular novos controladores a fim de encontrar o controle ótimo. 

 

Palavras chave: Modelagem Matemática. Caldeira Aquatubular. Automação. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientadora: Aline Fernanda Bianco 

Aluno: Vinicius dos Reis Alves 

Câmpus: Araxá 
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SISTEMA SEGUIDOR DE LUZ GIRASSOL 

 

Código de inscrição: 869 

 

Resumo: 

O trabalho proposto consiste na concepção e na construção de um sistema 

eletrônico embarcado capaz de controlar a posição angular de um eixo visando 

à maximização da incidência de luz sobre o mesmo. O protótipo a ser 

construído contém sensores de luz baseados em LDRs (Light Dependent 

Resistors) conectados nas extremidades de uma haste cujo ângulo com a 

horizontal é controlado por um servomotor. O sinal de entrada do servomotor é 

do tipo PWM e é gerado por um microprocessador que implementa rotinas para 

controle digital de processos. Uma aplicação imediata desse sistema é o 

alinhamento dinâmico de painéis solares fotovoltaicos para melhoria do 

rendimento. 

 

Palavras chave: Sistema eletrônico. LDRs. Painéis solares fotovoltaicos. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Wanderley Alves Parreira 

Co-orientador: Leandro Resende Mattioli  

Alunos: Kenji Fabiano Ávila Okada; Pedro Henrique Cardoso Faleiro Uba; 

Lucas Ferreira de Faria 

Câmpus: Araxá 
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CONTAGEM 
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A GEOMETRIA ESTÁ SÓ NA MATEMÁTICA? 

Código de inscrição: 640 

 

Resumo: 

A química é uma ciência que tem objetos de investigação e que se desenvolve 

sob o aspecto fenomenológico, o teórico e o representacional. Inúmeros 

trabalhos de pesquisa em educação tem voltado seu foco para o ensino de 

química com propostas e projetos estruturadores curriculares de modo a tornar 

o ensino desta ciência mais significativo e motivante. Estas propostas, 

requerem que os trabalhos em sala sejam desenvolvidos numa perspectiva 

interdisciplinar e contextualizado. Na primeira série do ensino médio, conteúdos 

de matemática são muito requeridos no ensino de grandezas químicas, 

cálculos estequiométricos e geometria molecular. Este último tem o 

complicador por exigir, dentro de uma ciência abstrata, a capacidade de 

compreender estruturas apresentadas numa perspectiva bidimensional e 

transpô-la para um sistema tridimensional. O desenvolvimento desta habilidade 

é importante não só no ensino de química como também, no ensino de 

biologia, que requerem modelos concretos que possibilitem o estudante a 

perceber a estrutura de moléculas que são responsáveis por uma série de 

fenômenos, como por exemplo a proposta da “Chave-fechadura” no estudo de 

enzimas. O objetivo desta trabalho é apresentar o tema geometria molecular 

numa perspectiva interdisciplinar com a biologia e matemática. 

 

Palavras chave: Geometria Molecular. Geometria. Interdiciplinaridade. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Marcelo Marques da Fonseca 

Aluna: Isabella Melissa Monteiro  

Câmpus: Contagem 
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AS MULHERES NA CIÊNCIA 

 

Código de inscrição: 643 

 

Resumo: 

Lavoisier é ser considerado como um ícone da ciência pelos feitos importantes 

para o desenvolvimento, principalmente da química. Nos livros didáticos e até 

mesmo nos sites de busca, sua imagem sempre é apresentada em foto do lado 

de sua esposa. A presença desta mulher na foto principal instigou a 

curiosidade sobre a sua participação nos trabalhos de Lavoisier. Além disto, 

durante o desenvolvimento do trabalho, notou-se que as ideias cientificas eram 

apresentadas nos livros didáticos como mérito masculino. Daí surgiu o 

questionamento que está relacionado com o título do livro de Ático Chassot: “A 

Ciência é masculina? É sim, senhora!”. A proposta deste trabalho é apresentar 

nomes de mulheres que também ajudaram na construção da ciência. 

 

Palavras chave: Mulheres na Ciência. Química. Ciência Feminina. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Marcelo Marques da Fonseca 

Aluna: Karine Danielly de Faria  

Câmpus: Contagem 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL SOBRE A DENGUE EM PORTAIS 

BRASILEIROS DA REDE MUNDIAL DE 
COMPUTADORES 

 

Código de inscrição: 834 

 

Resumo: 

O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da informação sobre a dengue 

disponibilizada em portais da internet. Inicialmente foi realizada a capacitação 

de dois alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 

Câmpus Contagem, objetivando conceder autonomia na análise da informação. 

Após a capacitação, foi realizado o levantamento de sites que apresentavam 

informações sobre a doença. Sequencialmente, a qualidade da informação foi 

analisada utilizando um formulário que abordou três tópicos: 1) agente 

etiológico, transmissão e vetor; 2) doença e 3) controle. O portal 

“http://www.minhavida.com.br” foi o que apresentou maior número de respostas 

corretas (90%). No geral, os três tópicos avaliados apresentaram uma média 

de 36% de informações corretas, 1% de incorretas, 11% de incompletas e 57% 

de ausentes. Neste estudo a qualidade da informação avaliada em 40 sites da 

rede mundial de computadores se mostrou regular, com baixa porcentagem de 

informações corretas e alta porcentagem de informações ausentes. O estudo 

aponta para a necessidade de uma melhor disponibilização de informações 

corretas e completas em relação à dengue em sites brasileiros da rede mundial 

de computadores. 

 

Palavras chave: Dengue. Informação. Internet. 

Modalidade: Processos e Produtos. 

Área: Ciências da saúde 

 

Orientadora: Tália Santana Machado de Assis 

Co-orientador: Fabiano Duarte Carvalho 

Alunos: Adriane Jesus Miranda Gomes; Lucas Campos 

Câmpus: Contagem 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SITE SOBRE A DENGUE 

 

Código de inscrição: 924 

 

Resumo: 

A ausência de qualidade nas informações disponibilizadas em páginas da web 

tem sido destacada como uma questão a ser investigada. Entre março de 2011 

e março de 2012, dois alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais, Câmpus Contagem, analisaram a qualidade da informação sobre 

a dengue disponibilizada em portais brasileiros da internet e concluíram que a 

qualidade da mesma sobre o tema é regular, com baixa porcentagem de 

informações corretas e alta porcentagem de informações ausentes. Deste 

modo, o objetivo do presente estudo foi desenvolver um site informativo sobre 

a dengue. O projeto foi desenvolvido em duas fases: a primeira consistiu de 

pesquisa e seleção de material bibliográfico que pudesse auxiliar nas 

informações disponibilizadas no site; a segunda consistiu no desenvolvimento 

do site com a inclusão das informações selecionadas. Um site foi desenvolvido 

contendo as principais informações referentes à dengue distribuídas em três 

tópicos: agente etiológico, transmissão e vetor; doença e controle. Atualmente, 

o site desenvolvido continua a ser formatado e aperfeiçoado. 

 

Palavras chave: Dengue. Informação. Sites 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Tália Santana Machado de Assis 

Co-orientador: Alisson Rodrigo dos Santos 

Alunos: Lucas Campos Barbosa e Silva; Adriane de Jesus Miranda Gomes 

Câmpus: Contagem 
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EVOLUÇÃO DOS MODELOS ATÔMICOS 

 

Código de inscrição: 642 

 

Resumo: 

Tradicionalmente, o ensino de ciência no ensino médio é coordenado pela 

formatação do livro didático, utilizado pelo professor como ferramenta principal 

na estruturação do processo de aprendizagem. Neste contexto, a ciência é 

apresentada como um conjunto de verdades imutáveis e estáticas. O tema 

sobre a evolução dos modelos atômicos são apresentados aos alunos e alunas 

nas séries iniciais do ensino médio como um construto mágico restrito a um 

cientista que tornou possível aquela concepção. Esta forma de abordagem tem 

sido alvo de críticas, pois no contexto em que foi proposto as ideias de 

determinados modelos atômicos haviam vários trabalhos que estavam sendo 

realizados e que possibilitaram a estruturação da proposta final. Vale ressaltar 

que a elaboração de qualquer teoria Química só foi possível através da 

contribuição contínua de hipóteses que precedem a formulação de leis finais. A 

proposta deste trabalho é apresentar a importância da evolução dos modelos 

atômicos na construção do conhecimento, de trabalhos que estavam sendo 

desenvolvidos nos períodos de concepção destes modelos e ressaltar a 

importância destes fatos para concepção de cada ideia. 

 

Palavras chave: Modelo Atômico. Química. História da Química. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Marcelo Marques da Fonseca 

Aluno: Lucas Campos Barbosa e Silva 

Câmpus: Contagem 
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PERCEPÇÕES E CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DOS 
CURSOS TÉCNICOS DO CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, 

CÂMPUS CONTAGEM, SOBRE MEIO AMBIENTE E 
PROBLEMAS AMBIENTAIS 

 

Código de inscrição: 836 

 

Resumo: 

O objetivo do trabalho foi analisar a percepção e o conhecimento de alunos do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), 

Câmpus Contagem, sobre meio ambiente e problemas ambientais. Inicialmente 

o projeto foi apresentado aos alunos e os mesmos foram convidados a 

participar da pesquisa. Para aqueles que aceitaram, foi aplicado um 

questionário com perguntas sobre o tema Meio ambiente e Problemas 

ambientais. Ao todo, cento e quarenta e dois alunos dos cursos técnicos em 

Controle Ambiental, Informática e Eletroeletrônica responderam ao 

questionário. Cento e vinte e um alunos (85%) relataram ter interesse médio ou 

alto pela temática ambiental, porém, somente 50% deles (71/142) atribuíram a 

nota seis ou superior para seu grau de consciência ambiental. Cento e dezoito 

alunos (83%) relaram não desligar o chuveiro para se ensaboar e 11 (8%) 

relataram não fechar a torneira enquanto escovam os dentes. Setenta e seis 

alunos (53%) relataram que ao imprimir um texto não utilizam os dois lados do 

papel e 16 alunos (11%) não tem o hábito de apagar a luz quando saem de um 

cômodo. Os resultados apontam para a necessidade de se trabalhar com os 

alunos, de maneira mais específica, as questões relacionadas a temática 

ambiental. 

 

Palavras chave: Educação Ambiental. Percepções. Conhecimentos. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientadora: Tália Santana Machado de Assis 

Co-orientador: Fabiano Duarte Carvalho 

Alunas: Andressa Cristine Borges Guedes; Karine Danielly de Faria 

Câmpus: Contagem 
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DIVINÓPOLIS 
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CAÇADORES DE TRILHAS 3B - EQUIPE SCROLL LOCK 

Código de inscrição: 855 

 

Resumo: 

O projeto constitui em um software web de questionários que avaliam a 

situação de usuários de drogas, licitas e ilícitas. Esses questionários são 

usados por pesquisadores e profissionais da área da saúde em função de 

analisar a situação de dependentes químicos e, ao coletar os dados pessoais, 

levantar estatísticas sobre seu perfil. A ideia do desenvolvimento veio da 

necessidade te informatizar essas informações para poder armazená-las e 

buscá-las de maneira mais rápida e prática. O programa fará o processo 

imediato dos dados, em relação às questões respondidas pelo usuário, para 

que seja feito um diagnostico rápido e que o paciente saiba sua situação e 

tome as devidas precauções. Os relatórios contidos no software são relatórios 

de padrão internacional, utilizados por institutos médicos para a pesquisa sobre 

o uso de entorpecentes. Os dados além de serem processados pelo software 

são armazenados em um banco de dados. Esses dados poderão ser 

consultados pelo pesquisador para análise das informações requeridas através 

da necessidade do mesmo. Para facilitar a consulta dos dados, serão 

implementados filtros na página acessada pelo pesquisador. 

 

Palavras chave: Software. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Daniel Morais dos Reis  

Alunos: Matheus Silva Ferreira, Matheus Andrade, Marcus Lamounier  

Câmpus: Divinópolis 
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DESENVOLVIMENTO DE JOGO MULTIJOGADOR 
UTILIZANDO ARQUITETURA DISTRIBUIDA 

Código de inscrição: 843 

 

Resumo: 

O projeto visa desenvolver um jogo multijogador de tiro para jogadores casuais 

que não estão familiarizados com a dinâmica de jogos em primeira pessoa e a 

extrema competividade dos jogos multijogadores da atualidade. Para dar 

suporte aos recursos multijogador, o projeto também propõe um sistema online 

que manterá um perfil de jogador para cada usuário e controlará a arquitetura 

distribuída usada para a realização das partidas. A arquitetura distribuída 

objetiva a realização de partidas mais fluidas e a redução do trabalho do 

servidor principal. O perfil de jogador será usado em uma comunidade onde os 

jogadores poderão interagir entre si, criando um ambiente sociável para todos. 

 

Palavras chave: Jogo multijogador. Sistema on-line 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Alberto Pena Lara 

Alunos: Pablo H. Cunha Parreiras, Paulo Henrique Tobias 

Câmpus: Divinópolis  
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DESENVOLVIMENTO DE UMA MAQUETE 
MECATRÔNICA DE PARTE DE UMA LINHA DE 

MONTAGEM AUTOMOBILÍSTICA 

Código de inscrição: 824 

 

Resumo: 

O presente trabalho desenvolveu uma bancada didática para a reprodução 

simplificada de alguns elementos e processos presentes numa linha de 

montagem automobilística, visando seu acionamento e automatização. Essa 

montagem é composta por 8 robôs em miniatura, divididos em 3 postos de 

trabalho, controlados por um computador, e um teleférico transportador, 

acionado por um Controlador Lógico Programável (CLP). Computador e CLP 

se comunicam de forma a integrar e sincronizar a linha, simulando operações 

de soldagem. Há ainda duas câmeras que permitem o acompanhamento 

remoto do funcionamento da maquete, bem como o registro de sua operação 

para análise futura de detalhes de maior interesse. 

 

Palavras chave: Maquete Mecatrônica. Automação. Robótica. 

Modalidade: Modelo didático 

Área: Engenharias  

 

Orientador: Renato de Sousa Dâmaso  

Aluno: Adriano Nogueira Drumond Leite 

Câmpus: Divinópolis 
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MONTAGEM DE UMA FRESADORA CNC DE BAIXO 
CUSTO PARA PRODUÇÃO DE PEÇAS USINADAS EM 

MADEIRA PARA INDÚSTRIA MOVELEIRA 

Código de inscrição: 890 

 

Resumo: 

Este trabalho descreve a fabricação e montagem de um protótipo de uma 

máquina CNC de baixo custo para atender às necessidades da indústria 

moveleira da região de Carmo do Cajuru. O desenvolvimento inicia-se com o 

projeto da estrutura da máquina, que será de MDF (Medium-density fiberboard 

- placa de fibra de madeira de média densidade), um aglomerado de madeira 

vendido em chapas. Com a estrutura já definida, o próximo passo será 

dimensionar os eixos de translação dos carros, assim como rolamentos 

lineares, levando em consideração as reações nos pontos de tensões mais 

concentradas em toda a estrutura. Será levado em consideração para o cálculo 

das reações as propriedades dos materiais envolvidos e forças de usinagem 

necessárias para executar um trabalho. A parte eletrônica será dividida em 02 

partes: driver de potência e alimentação, sendo que os sensores fim de curso 

(tipo switch ) irão cessar a alimentação fornecida pelo driver de potência aos 

motores quando for atingido os limites de movimentação em x y e z. Por último 

será utilizado um software para fazer um interfaceamento entre o código G e 

processo de usinagem onde serão considerados um software baseado em linux 

e outro em windows. A máquina montada será avaliada quanto à exatidão 

dimensional e acabamento superficial (rugosidade) utilizando ferramentas 

específicas para usinagem de madeira. O objetivo é alcançar uma boa 

qualidade de corte e usinagem de madeiras para fabricação de móveis e 

artefatos em geral utilizando recursos de automação para assegurar boas 

condições para que até mesmo uma pequena empresa do ramo consiga 

competir com produtos de qualidade fabricados com exatidão e rapidez. O 

protótipo da máquina será em uma escala 1:6 porém com toda tecnologia e 

funcionalidade de uma máquina de dimensão industrial com atuadores 

sensores softwares e ferramentas necessárias para garantir um trabalho de 

qualidade. Por fim serão usinados materiais para fazer uma comparação com 

os cálculos de usinagem elaborados durante o projeto a fim de analisar o 

desempenho de processamento numérico e de visualização gráfica.  

 

Palavras chave: Fresadora CNC. Indústria moveleira. 

Modalidade: Processos e produtos 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Wagner Custódio de Oliveira 

Aluno: Leonardo Elias Antunes Spínola 

Câmpus: Divinópolis  
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PORTAL DIVINA CULTURA 

Código de inscrição: 839 

 

Resumo: 

Esse projeto visa o desenvolvimento de um sistema Web para manter 

informações de eventos culturais no nível municipal. Essas informações serão 

separadas em três grandes categorias, que serão: (1) Locais; (2) Serviços; (3) 

Entretenimento. Para maior interação entre os usuários, a ferramenta será 

integrada com as redes sociais Facebook, Twitter e Google+. Também conterá 

o endereço do local com as instruções de como chegar, usando o plugin do 

Google Maps. Dessa maneira o usuário terá tanto instruções de navegação, 

quanto uma visão do local via satélite oferecida pelo mesmo plugin. Na página 

de cada cliente do site, o usuário poderá ver descrição e fotos, avaliação e 

comentários feitos por outros usuários, além de informações de contato e 

horário de funcionamento/atendimento. Na página inicial do site apresenta-se 

uma agenda cultural, contendo os eventos que serão destaque na cidade 

durante a semana com link de acesso aos detalhes. Um menu de acesso 

rápido colocado na parte superior do site irá fornecer acesso às três grandes 

categorias, com suas sub-divisões. Na seção destaques, voltada para mostrar 

os locais mais visitados, melhores avaliados e recomendações, o usuário 

poderá ter ideia das melhores atrações culturais que estão ocorrendo na 

região. 

 

Palavras chave: Sistema Web. Eventos Culturais. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Edson Marchetti da Silva 

Alunos: Geraldo Antônio de Oliveira, Ivan Augusto Bernardo dos Santos, Vitor 

Shinaider Alves Pereira 

Câmpus: Divinópolis 
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTOS 
PARA CLÍNICA MÉDICA 

Código de inscrição: 885 

 

Resumo: 

Sistema para gerenciamento de atendimento local (cadastro de pacientes, 

médicos, convênios, procedimentos, especialidades, agendamento de 

consultas, gestão de relatórios administrativos) e online (cadastro e 

agendamento de pacientes, gestão dos dados pelo médico e pelo paciente).  

 

Palavras chave: Sistema de Gerenciamento. Clínica Médica. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Alberto Pena Lara 

Co-orientador: Leandro Resende Mattioli  

Alunos: Martins Gontijo Pereira, Bruna Maria Salgueiro dos Santos 

Câmpus: Divinópolis 
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VIDEO-LOCADORA 

Código de inscrição: 872 

 

Resumo: 

O Sistema de Gestão de Video-Locadora permite gestão local do acervo e 

clientes (consulta, emprestimo, reserva e devolução) e online (consulta e 

reseva).  

 

Palavras chave: Sistema de Gerenciamento. Gestão de Video-Locadora 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientadora: Jeneffer Ferreira Ribeiro 

Alunos: Ana Carolina Araujo Maia, Gustavo Cesar dos Santos, Cássia Carla 

Ribeiro 

Câmpus: Divinópolis 
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO WEB AO USUÁRIO DE 
TRANSPORTE COLETIVO 

Código de inscrição: 861 

 

Resumo: 

Considerado um serviço essencial à população, o transporte público coletivo é 

o modo mais utilizado pelos brasileiros para locomoção urbana. No entanto, a 

opinião da população quanto à quantidade de informação disponível sobre o 

assunto tem avaliação negativa. Para reverter esse quadro é preciso que a 

atenção central na produção do serviço de transporte coletivo urbano esteja 

voltada para a principal razão de sua existência: o usuário. Uma das formas 

que as empresas operadoras e os órgãos gestores encontraram para atrair e 

fidelizar usuários é a utilização de tecnologia aplicada ao transporte. Nesse 

sentido, este trabalho propõe um sistema de informação de acesso web ao 

usuário de uma rede municipal de transporte coletivo. O sistema produzido é 

capaz de interpretar dados sobre a movimentação de veículos captados em 

cada ponto de parada. E, desse modo, produzir informações de interesse aos 

utilizadores do serviço de transporte coletivo, como o cálculo estimado do 

tempo de espera restante no ponto de parada. O sistema utiliza a API do 

Google Maps para criar e personalizar mapas, bem como para mensuração de 

distâncias.  

 

Palavras chave: Sistema de Informação. Transporte Coletivo 

Modalidade: Processos e produtos 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Daniel Morais dos Reis 

Co-orientadoras: Aline Fernanda Bianco, Sandra Lucia Nogueira 

Alunos: Vinicius Almeida Gonçalves, Arthur Nogueira Gonçalves, Vitor Marçal 

Lima 

Câmpus: Divinópolis 
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LEOPOLDINA 
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AGENDA MOBILE: APLICATIVO MÓVEL PARA 
CONTROLE DE ATIVIDADES E TAREFAS 

ACADÊMICAS INTEGRADO À APLICAÇÃO WEB 
AGENDA ONLINE 

Código de inscrição: 875 

 

Resumo: 

O presente projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um aplicativo para 

dispositivos móveis que fazem uso do sistema operacional Android. Tal 

aplicativo visa oferecer a possibilidade de visualização e edição de eventos e 

compromissos acadêmicos que ocorrem dentro de uma determinada instituição 

de ensino, tanto por alunos, quanto por professores e funcionários. É 

importante ressaltar que este projeto, a Agenda Mobile, encontra-se atrelada a 

um projeto vinculado a uma aplicação Web (a Agenda Online), também 

desenvolvido por alunos do CEFET de Leopoldina. Como forma de avaliar a 

aplicação desenvolvida, pretende-se, em um momento inicial, analisá-la 

através de um estudo de caso envolvendo alunos, professores e funcionários 

envolvidos com esta instituição, o CEFET-MG, unidade de Leopoldina. 

 

Palavras chave: Agenda Online. Aplicativo Móvel - Controle de Atividades 

Acadêmicas. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientadora: Gabriella Castro Barbosa Costa 

Alunos: Ruan Medina Carvalho; Thaynara Ferreira 

Câmpus: Leopoldina 
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AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM APLICATIVO PARA 
ANDROID POR COMUNICAÇÃO BLUETOOTH 

Código de inscrição: 637 

 

Resumo: 

Nos dias de hoje há uma diversidade de tecnologias que facilitam a vida, 

tornando mais simples as tarefas e nos conectando ao mundo onde quer que 

estejamos. Seguindo esta linha surgiu o projeto, que visa automatizar 

processos no ambiente residencial utilizando dispositivos com sistema 

operacional Android. O projeto consiste em um aplicativo para Android que irá 

se comunicar via Bluetooth a um microcontrolador que será responsável pelo 

acionamento dos dispositivos eletroeletrônicos da residência. A utilização de 

microcontrolador abre uma vasta gama de possibilidades, como por exemplo, o 

simulador de presença, controle de luminosidade do ambiente. Com o uso de 

acionamento remoto de dispositivos é possível também promover a 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência, pois será possível o 

controle através de um toque na tela táctil. 

 

Palavras chave: Microcontrolador. Bluetooth. Automação Residencial. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientador: José Abritta Costa 

Alunos: Daniel do Carmo Lupatini, Lucas Ladeira da Silva, Washinton Pereira 

Rodrigues 

Câmpus: Leopoldina 
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CONTROLE DE PERMISSÃO DE ACESSO A 
AMBIENTES RESTRINGIDOS POR CATRACA 

ELETRÔNICA USANDO RECONHECIMENTO FACIAL 

Código de inscrição: 630 

 

Resumo: 

A segurança de ambientes públicos, o controle do fluxo de pessoas e acesso à 

áreas restritas são temas bastante discutidos. O projeto visa a implementação 

de sistema computacional que terá a função de liberar a roleta de entrada do 

local mediante o reconhecimento de características faciais do usuário. Com 

este controle obtêm-se o fluxo de pessoas, restrição ao acesso de pessoas não 

autorizadas e, consequentemente, uma melhoria na segurança interna. O 

projeto é baseado na teoria de processamento de imagens digitais e redes 

neurais que relacionadas estabelecem o controle e a seleção de pessoas 

autorizadas a acessar determinadas áreas controladas por catraca eletrônica. 

 

Palavras chave: Classificador de Padrões. Redes Neurais Artificiais. 

Segurança Biométrica. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Alexander Correa Santos 

Alunos: José Abritta Costa; Eduardo Oliveira 

Câmpus: Leopoldina 
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CONTROLE DE PERMISSÃO DE ACESSO A 
AMBIENTES RESTRINGIDOS POR CATRACA 

ELETRÔNICA USANDO RECONHECIMENTO FACIAL 

Código de inscrição: 634 

 

Resumo: 

A segurança de ambientes públicos, o controle do fluxo de pessoas e acesso à 

áreas restritas são temas bastante discutidos. O projeto visa a implementação 

de sistema computacional que terá a função de liberar a roleta de entrada do 

local mediante o reconhecimento de características faciais do usuário. Com 

este controle obtêm-se o fluxo de pessoas, restrição ao acesso de pessoas não 

autorizadas e, consequentemente, uma melhoria na segurança interna. O 

projeto é baseado na teoria de processamento de imagens digitais e redes 

neurais que relacionadas estabelecem o controle e a seleção de pessoas 

autorizadas a acessar determinadas áreas controladas por catraca eletrônica. 

 

Palavras chave: Classificador de Padrões. Redes Neurais Artificiais. 

Segurança Biométrica. 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Alexander Correa Santos 

Alunas: Byanca Prazeres Ferreira, Marcela Sá Hauck  

Câmpus: Leopoldina 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ONLINE DE 
GESTÃO DE ESTOQUES 

Código de inscrição: 875 

 

Resumo: 

O projeto visa a criação de um sistema online de gerenciamento de estoque 

dos Cefet's e também de outras instituições acadêmicas. O sistema irá 

controlar as entradas e saídas dos produtos, além de gerar relatórios 

importantes na tomada de decisão. O controle de materiais é fundamental para 

todas as organizações, independente do seu ramo de atividade. As inovações 

e melhorias no processo logístico das organizações, tem se mostrado 

eficientes na busca de redução de custos. Financeiramente, sendo o estoque 

um investimento, conta como parte do capital de uma organização. A 

administração de materiais é, portanto, uma das condições fundamentais para 

o equilíbrio econômico e financeiro de uma organização. 

 

Palavras chave: Sistema Online. Gestão de Estoques 

Modalidade: Processos e produtos. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Eduardo Gomes de Oliveira 

Alunos: Pedro Almeida Rosa, Nathália Lacerda Furtado 

Câmpus: Leopoldina 
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LABORATÓRIO DE FÍSICA, LABORATÓRIO DE 
BIOLOGIA – OBSERVANDO A BIOLOGIA SOB A ÓTICA 

DA FÍSICA 

Código de inscrição: 820 

 

Resumo: 

No presente trabalho, a equipe de dois alunos, auxiliada pelos professores de 

física e biologia fizeram a montagem de dois microscópios utilizando materiais 

alternativos e de fácil acesso. Os aparatos permitem uma abordagem mais 

interessante da biologia em sala de aula, proporcionando a observação de 

estruturas celulares e de micro-organismos e envolvendo a explicação de 

conceitos de física, como a refração, difração e lentes. Um deles, utilizando 

simplesmente laser e gotas de água e outro utilizando pequenas lentes 

disponíveis em canetas-laser e ou apontadores laser. O aparato foi melhorado 

de forma a conter um conjunto de especificações que facilitam o uso pelo 

professor em aulas de demonstração e até mesmo em investigações de 

natureza didática a serem realizadas pelos alunos.  

 

Palavras chave: Microscópio. Material Alternativo. Laboratório Didático 

Interdisciplinar. 

Modalidade: Modelo didático 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Bruno da Fonseca Gonçalves 

Co-orientadora: Daiane Silva Barbosa 

Alunos: Ruan Reis Siqueira, Humberto Pereira Mello 

Câmpus: Leopoldina 
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MEMÓRIA E PATRIMÔNIO AFRODESCENDENTE DE 
LEOPOLDINA – MG 

Código de inscrição: 878 

 

Resumo: 

O Núcleo de Pesquisa e Estudos Afro-brasileiros (NEAB) do CEFET 

Leopoldina aprovou o presente projeto no edital 07/2012 da FAPEMIG de 

pesquisa em interface com extensão e o mesmo encontra-se agora em fase de 

execução. O NEAB/CEFET - Leopoldina, a exemplo de outros núcleos e 

grupos afins presentes em outras instituições, é voltado para o estudo, a 

pesquisa e ação comunitária na área dos estudos afro-brasileiros e das ações 

afirmativas em favor das populações afrodescendentes, bem como na área dos 

estudos da história da África e da presença africana e dos afrodescendentes no 

Brasil, com particular atenção para as manifestações culturais e de memória. 

Nossa relação com a comunidade tem se dado a partir da manutenção de 

ações afirmativas para alunos da instituição e abertas ao público em geral. 

Nessa perspectiva, nesse projeto trabalhamos a valorização e preservação do 

patrimônio imaterial representado pelas manifestações culturais afro-brasileiras 

em Leopoldina e região na contemporaneidade. Mantemos o apoio a ações 

afirmativas em conjunto com grupos comunitários com quem trabalhamos. 

Atualmente atuamos com três grupos distintos: Capoeirarte, grupo de capoeira 

que reúne alunos do Cefet e jovens da comunidade. O Centro Umbandista 

Caminho à Luz, especialmente nas suas atividades de ação social para a 

segurança alimentar da comunidade onde atua e o Clube Social dos Cutubas, 

um clube de negros, fundado em 1925, que tem sido desde então um marco de 

resistencia ao racismo e ao preconceito, constituindo-se em um verdadeiro 

quilombo urbano, preservando a identidade e a música negra em Leopoldina. O 

projeto consiste em recolher depoimentos orais de pessoas idosas ligadas a 

umbanda e ao Clube do Cutubas para que eles contem sua própria história, 

que também é parte da história da sua comunidade. Os depoimentos serão 

recolhidos, editados e publicados para distribuição nas escolas e outras 

organizações sociais do município de Leopoldina e região.  

 

Palavras chave: Memória e Patrimônio Afrodescendente. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientadora: Margareth Cordeiro Franklim 

Co-orientadores: Wanderley Alves Parreira, Iza Fonte Boa Silva 

Alunas: Luiza Ramos Orlandi, Maria Fernanda Ávila Cardoso  

Câmpus: Leopoldina 
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MÉTODOS ALTERNATIVOS DIDÁTICOS PARA 
REALIZAÇÃO DE MEDIDAS: UTILIZANDO 

TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA MEDIR DIMENSÕES 
PEQUENAS 

Código de inscrição: 731 

 

Resumo: 

Auferir medidas com precisão é uma necessidade em todas as áreas das 

ciências, sendo esta a sua principal característica. A utilização de mecanismos 

alternativos pode dar origem a novas formas de realizar estas medidas, 

permitindo a sua realização em condições adversas, como a ausência dos 

aparelhos mais adequados, levando o estudante a compreender como estas 

medidas devem ser feitas. Durante o curso de física, os alunos desenvolveram 

mecanismos para medir a espessura de um fio de cabelo. Neste trabalho 

apresentamos dois métodos, um deles utilizando uma câmera fotográfica e um 

software simples para ampliação da fotografia e outro método utilizando um 

paquímetro. O paquímetro isoladamente é inadequado para realizar medidas 

muito pequenas, mas os alunos fizeram adequações na preparação da medida, 

o que a tornou uma boa medida. 

 

Palavras chave: Medidas. Fotografia. Precisão. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Bruno da Fonseca Gonçalves 

Alunos: Marcos de Paula Landim, Elen Karolina Vicente Silva, Daniel Santiago 

Diniz 

Câmpus: Leopoldina 
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MÉTODOS ALTERNATIVOS DIDÁTICOS PARA 
REALIZAÇÃO DE MEDIDAS: UTILIZANDO A DIFRAÇÃO 

PARA MEDIR DIMENSÕES PEQUENAS 

Código de inscrição: 819 

 

Resumo: 

Auferir medidas com precisão é uma necessidade em todas as áreas das 

ciências, sendo esta a sua principal característica. A utilização de mecanismos 

alternativos pode dar origem a novas formas de realizar estas medidas, 

permitindo a sua realização em condições adversas, como a ausência dos 

aparelhos mais adequados, levando o estudante a compreender como estas 

medidas devem ser feitas. Durante o início do curso de física, os alunos 

desenvolveram pesquisas para encontrar formas alternativas de medir a 

espessura de um fio de cabelo. Neste trabalho apresentamos o método 

utilizado pelos alunos e montado em sala para realizar a medida utilizando a 

propriedade de difração da luz. Com um laser apontado para o fio e 

conhecendo outras medidas do sistema, os alunos mediram as “franjas” de 

difração. Aplicando à teoria e realizando diversas modificações nas variáveis 

do sistema, fizemos um tratamento estatístico simples e encontramos o valor 

mais adequado da espessura do fio de cabelo. 

 

Palavras chave: Medidas. Difração. Precisão. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Bruno da Fonseca Gonçalves 

Alunos: Natália de Sousa Zacharias, Sávio Furtado Amorim Rocha, Michael 

Rodrigues Bonin Caetano 

Câmpus: Leopoldina 
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NEPOMUCENO 
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ANÁLISE ESQUEMÁTICA DOS PRINCIPAIS 
CONSUMIDORES DE POTÊNCIA ELÉTRICA DE UM 

AUTOMÓVEL 

Código de inscrição: 743 

 

Resumo: 

Para avaliar o funcionamento de um circuito elétrico de corrente contínua, será 

montado um esquema elétrico automotivo, o qual consiste em uma 

representação do circuito elétrico de um carro, levando em consideração os 

principais consumidores: sistema de iluminação, faróis, setas, luz de teto, motor 

de arranque, motores propulsores de vidros elétricos e limpadores de para 

brisa, entre outros. Portanto o objetivo desse trabalho é demonstrar por meio 

de uma bancada didática, constituída por uma bateria automotiva comum de 12 

volts, um motor de arranque, sistemas de iluminação, entre outros. Serão 

utilizados amperímetros, chaves on/off para simular o acionamento dos 

componentes e a corrente consumida por cada um deles. Os dispositivos serão 

montados sobre uma placa retangular, onde ficarão dispostos a representar 

claramente o circuito elétrico de um carro. O projeto didático de um esquema 

elétrico automotivo irá mostrar dentre os componentes citados, quais são os 

grandes consumidos de energia da bateria. Através do amperímetro serão 

analisadas as potências consumidas, possibilitando estudos para a otimização 

destes componentes de consumo elevado. Com isso reduzir significativamente 

o consumo de energia da bateria e consequentemente aumentar sua vida útil e 

o número de componentes eletro-eletrônicos instalados nos veículos 

automotores. 

 

Palavras chave: Potência Consumida. Circuito Elétrico. Bateria. 

Modalidade: Modelo didático 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Reginaldo Barbosa Fernandes  

Alunos: André Assaid Simão, Ana Flávia Máximo Chaves, Ualifer Abreu Silva 

Câmpus: Nepomuceno 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



124 

IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

AQUECEDOR DE ÁGUA EÓLICO 

Código de inscrição: 492 

 

Resumo: 

O aquecedor de água eólico tem como finalidade transformar a força do vento 

em energia elétrica, utilizando um gerador eólico proporcional à quantidade 

elétrica gerada. A energia gerada é utilizada para aquecer a água, que será 

armazenada em um reservatório térmico para, em seguida, ser utilizada.Nos 

períodos de chuva ou tempo nublado com baixa temperatura ambiente, existe a 

necessidade de maior quantidade de água aquecida, e um aquecedor solar não 

seria viável de ser utilizado nessas condições. A região de Nepomuceno tem 

uma quantidade razoável de ventos durante todo o período do ano, possuindo 

assim, um grande potencial para a realização e implantação desse projeto, com 

uma fonte de energia limpa, 100% natural sem prejudicar o meio ambiente, e, 

dimuindo consideravelmente a conta de luz, visto que residencialmente, o 

chuveiro elétrico é um dos equipamentos com maior consumo de energia. 

 

Palavras chave: Aquecedor de Água. Geração de Energia Renovável. Energia 

Eólica. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientadora: Maria Luiza Figueiredo Reis 

Aluno: Ulysses Turola 

Câmpus: Nepomuceno 
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BOBINA DE TESLA 

Código de inscrição: 814 

 

Resumo: 

Desenvolver um protótipo de uma Bobina de Tesla que é um transformador 

ressonante capaz de gerar uma tensão altíssima com grande simplicidade de 

construção, devido às altas freqüências das correntes envolvidas, possibilita 

uma montagem prudente para demonstrar fenômenos onde interferem muito 

altas tensões. É uma montagens atrativa, devido as brilhantes e ruidosas 

faíscas que produz. Além disso, em sala de aula, presta-se para uma boa série 

de experimentos relacionados com as altas tensões, com as altas freqüências, 

com a emissão de ondas de rádio, com os circuitos ressonantes, com as 

ionizações de gases etc. 

 

Palavras chave: Bobina de Tesla. Alta tensão. Campo Magnético. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Juan Diego Silva Guedes 

Alunos: Welber de Souza, Vitor Lopes da Silva 

Câmpus: Nepomuceno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



126 

IX SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E XXIII META do CEFET-MG 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DA INTENSIDADE DE CAMPOS 
ELETROMAGNÉTICOS CRIADOS POR DIFERENTES 

BOBINAS 

Código de inscrição: 744 

 

Resumo: 

O funcionamento de uma bobina é baseado na passagem de corrente elétrica 

em seu enrolamento, gerando um campo eletromagnético capaz de atrair 

materias ferromagnéticos a certa distância. Esse campo tem indução 

magnética e intensidade influenciadas pela permeabilidade do núcleo, pelo 

número de espiras, diâmetro da bobina e seu comprimento. Esse trabalho tem 

o objetivo de analisar o efeito magnético de bobinas de diferentes 

características (dimensionais e construtivas) sobre um material ferromagnético, 

atraindo-o a diferentes distâncias. A partir dos conceitos apresentados será 

montado um modelo didático de energização de bobinas, cada uma com suas 

características específicas (como núcleo de ar, de material diamagnético ou de 

material ferromagnético), para demonstração da influência de cada uma delas 

sobre a intensidade do campo magnético. Um núcleo ferromagnético, maior 

número de espiras, menor comprimento de circuito e/ou menor perímetro de 

campo resultará em uma atração de maior alcance, sendo assim as demais 

características terão menor influência sobre o objeto a ser atraído. Portanto 

será possível comprovar que com a alteração da intensidade de campo, serão 

alteradas as distâncias de atuação do campo magnético de cada bobina. A 

variação desta tem enorme importância no estudo das máquinas elétricas, 

levando em consideração seu princípio de funcionamento. 

 

Palavras chave: Bobina. Ferromagnéticos. Eletromagnetismo. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias  

 

Orientador: Reginaldo Barbosa Fernandes 

Alunos: Luciano de Carvalho Neto, Marina Dias Giacomin, Taíne de Nazaré 

Esteves 

Câmpus: Nepomuceno 
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GERAÇÃO DE CAMPO MAGNÉTICO 

Código de inscrição: 818 

 

Resumo: 

Este projeto consite no desenvolvimento de um protótipo que tem como 

principal objetivo, mostrar a existência de um campo magnético no interior de 

um solenóide finito (ou bobina), quando uma corrente elétrica flui através do 

mesmo. Através do efeito visual adotado, podemos explorar outros conceitos 

físicos como empuxo e magnetização de materiais. Para um entendimento 

mais completo e eficiente, utilizaremos exemplos simples de aplicações 

práticas envolvendo o princípio físico do eletroímã.  

 

Palavras chave: Geração de Campo Magnético. Eletroímã. Atração 

Magnética. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Juan Diego Silva Guedes 

Alunos: Uinter Luiz Grigorini, Vitor de Paula da Silva 

Câmpus: Nepomuceno 
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GERADOR EÓLICO 

Código de inscrição: 816 

 

Resumo: 

Desenvolver um protótipo de um Gerador Eólico que é um motor de corrente 

contínua capaz de gerar uma tensão contínua com grande simplicidade de 

construção. Sua montagem é atrativa, devido à elucidação da geração de 

energia eólica. Com sua construção podemos demostrar que com a variação 

dos ventos altera a tensão nos terminais do gerador,que representa a 

conversão das forças dos ventos em energia elétrica. Este modelo também 

demonstra a importância de utilização de polias e suas influências no 

experimento.  

 

Palavras chave: Gerador Eólico. Energia Renovável. Sistemas de Geração. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Juan Diego Silva Guedes 

Alunos: Elias Andrade Alvarenga, Allan Lucas de Melo 

Câmpus: Nepomuceno 
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MOTOR DE PASSO  

Código de inscrição: 817 

 

Resumo: 

Desenvolver um protótipo de um modelo didático de motor elétrico de passo 

que é utilizado em muitos dispositivos computadorizados (drives, CDRom etc.) 

usam motores especiais que controlam os ângulos de giro de seus rotores. Em 

vez de girar continuamente, estes rotores giram em etapas discretas os 

motores que fazem isso são denominados 'motores de passo'. O rotor de um 

motor de passo é simplesmente um ímã permanente que é atraído 

sequencialmente pelos pólos de diversos eletroímãs estacionários com grande 

simplicidade de construção porém elucide seu funcionamento e despertando o 

interesse por seu estudo.  

 

Palavras chave: Motor de Passo. Máquinas Elétricas. Campo Magnético. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Juan Diego Silva Guedes 

Alunos: Marcelo Henrique Silva, Thamara Veiga Bella 

Câmpus: Nepomuceno 
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PROTÓTIPO DE MOTOR CC 

Código de inscrição: 815 

 

Resumo: 

Desenvolver um protótipo de um modelo didático de motor elétrico de corrente 

contínua com grande simplicidade de construção, porém que elucide seu 

funcionamento e despertando o interesse por seu estudo. Sua montagem é 

atrativa, devido à visualização dos aspectos construtivos como rotor e estator, 

bem como suas interações. Este protótipo será utilizado para demonstrar os 

princípios magnéticos que ocorrem no funcionamento de um motor e como a 

variação de campo e corrente afetam em seu funcionamento.  

 

Palavras chave: Protótipo de Motor CC. Máquinas. Corrente contínua. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Juan Diego Silva Guedes 

Alunos: Rafaela Almeida dos Santos; Felippe Rômulo de Souza Ribeiro 

Câmpus: Nepomuceno 
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TIMÓTEO 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE 
ESPÉCIES VEGETAIS DE USO CORRENTE NA 

MEDICINA ALTERNATIVA REGIONAL 

Código de inscrição: 567 

 

Resumo: 

A demanda por novas drogas compotencial antimicrobiano tem estimulado a 

busca por novas fontes de compostosfarmacologicamente ativos. Segundo 

Ostronsky, 2007 a crescente necessidade pornovos fármacos antimicrobianos 

resulta do surgimento de microrganismosaltamente resistentes e de infecções 

oportunistas de caráter extremamenteagressivo. As pesquisas desenvolvidas 

com o intuito de identificar novosfármacos estão longe de exaurir a grande 

diversidade vegetal encontrada noleste mineiro. O presente trabalho se propõe 

a buscar novos compostos com atividadesignificativa contra microorganismos 

patogênicos, presentes possivelmente emextratos de plantas comumente 

encontradas na região leste do estado de MinasGerais, dentre as quais: 

Piptadenia colubrina (angico vermelho), Costusspicatus (cana-de-macaco); 

Bauhinia fortificata (pata-de-vaca); Typhadomingensi (taboa). Por tanto, a 

pesquisa representa uma ferramenta de extremarelevância como mecanismo 

de triagem de espécies vegetais de uso corrente namedicina alternativa 

regional. 

 

Palavras chave: Antimicrobiana. Extratos Vegetais. Etnofarmacologia. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Biológicas 

 

Orientador: Felipe Almeida Vieira  

Alunos: Amanda Costa de Oliveira, Lucas Araújo Santos, Maria Rodrigues 

Pinto 

Câmpus: Timóteo 
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VARGINHA 
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A CORÉIA DO NORTE COMO UMA CAVERNA 
PLATÔNICA 

Código de inscrição: 902 

 

Resumo: 

Este trabalho teve como objetivo fazer uma releitura do mito da caverna do 

filósofo Platão na atualidade. O contexto atual escolhido foi a ditadura da 

Coréia do Norte que limita o comportamento, o pensamento e o direito de ir e 

vir de seus cidadãos pela educação e controle físico, moral e psicológico. Foi 

feito um levantamento do perfil do povo norte coreano, da educação que têm, 

das restrições pelas quais eles são submetidos e da abertura que o país tem 

com relação a migração: entrada de estrangeiros e saídas de seus cidadãos do 

país. Entre as restrições há o controle dos jogos infantis, do acesso à internet e 

informações nacionais e internacionais, corte de cabelo limitado para homens e 

mulheres, obrigatória reverência às três gerações de ditadores, entre outros. O 

que se pôde perceber é que o povo vive em uma forte situação de alienação, 

controle e coerção psicológica, política, social, cultural e física. Esse controle e 

coerção representaria a caverna. Aqueles que saem do país e são presos e/ou 

torturados representam o filósofo que sai da caverna, mas sofre coerção do 

grupo social que não aceita uma realidade externa à da caverna.  

 

Palavras chave: Coréia do Norte. Ditadura - Coréia do Norte. 

Modalidade: Científico e Inovação Tecnológica 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientadora: Larissa Batistão Bernardes 

Alunos: Alberissa de Oliveira Samuel; Carolinne Machado Barra; Devanil 

Sebastião Pereira Jr. 

Câmpus: Varginha 
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A RELIGIÃO E SUA RELAÇÃO COM OS VALORES 
SOCIAIS MODERNOS 

Código de inscrição: 899 

 

Resumo: 

Este trabalho teve por objetivo refletir sobre a forma como a religião reforça ou 

desconstrói valores e hábitos sociais à luz das teorias de Karl Marx e Max 

Weber. Para Marx, a forma como o homem produz e reproduz sua 

sobrevivência exerce influência determinante sobre as outras esferas da vida 

como a religião. Já para Weber, essas outras esferas podem desempenhar 

papel crucial na produção da vida material. Em estudos no norte da América, 

Weber atribuiu às crenças e valores religiosos um papel importante na conduta 

dos indivíduos em sociedade. Na obra “A ética protestante e o espírito do 

capitalismo”, defendeu a tese de que a religião protestante, em especial de 

origem calvinista, exerceu poderosa influência no surgimento do modo de 

produção capitalista ao valorizar o trabalho, o lucro e a acumulação de riquezas 

como meio para a salvação divina. Weber fez também uma análise sobre as 

religiões orientais. O hinduísmo, por exemplo, serviria para manter uma ordem 

social e econômica fortemente hierarquizada e estática. Atualmente, nota-se a 

religião como construtora de valores que interferem ou fortalecem valores em 

outras esferas da vida, e a religião como reflexo de um mercado na medida em 

que produz industrialmente diversos produtos. 

 

Palavras chave: Religião - Valores Sociais Modernos 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientadora: Larissa Batistão Bernardes Ferreira 

Alunos: Maycon Douglas Santos Silva; Amanda Barbosa Silva 

Câmpus: Varginha 
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A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA DE LEONARDO DA VINCI: 
UMA PROPOSTA INVESTIGATIVA SOBRE OS 

AVANÇOS MECÂNICOS DO RENASCIMENTO A ERA 
MODERNA 

Código de inscrição: 852 

 

Resumo: 

Grande mestre tecnológico e arquitetônico, Leonardo da Vinci é considerado 

uma das grandes personagens do panorama mundial, sendo suas invenções e 

obras reconhecidas por grandes autoridades da pintura, arquitetura, 

engenharia, artes, música e intelectuais da atualidade e de épocas pretéritas. 

Capra (2008) reconhece que Leonardo é um acontecimento da Revolução 

Científica e projetista excepcional. Assim, pensando nessas questões de ordem 

histórica e científica, esta investigação pretende apresentar as obras científicas 

de Leonardo da Vinci, relacionadas à proteção das cidades, à guerrilha e ao 

cerco, mostrando a importância, o desenvolvimento e a repercussão de tais 

experimentos, sem deixar de reconhecer que já completaram 560 anos de 

história. Atenta-se no trabalho, diante da diversidade da produção do mestre, 

algumas obras como, por exemplo, as máquinas de guerra, o projeto do 

helicóptero, o paraquedas, máquinas voadoras, os sistemas de barricadas 

móveis, as bombas hidráulicas e os canhões. Na proposta serão descritas 

essas maquinarias, criadas por Leonardo, apresentando seu funcionamento e 

métodos, para, posteriormente, serem comparadas aos produtos mais recentes 

da engenharia mecânica moderna, demonstrando que da Vinci foi um dos 

precursores da Mecânica Moderna. 

 

Palavras chave: Revolução Científica - Leonardo da Vinci. Avanços Mecânicos 

do Renascimento. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientador: George Luiz Pereira 

Alunos: Alexandre Ladeira Souza; Luiz Felipe Braga; Leonardo Garcia 

Fonseca 

Câmpus: Varginha 
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A SATISFAÇÃO DOS ESTUDANTES COM A 
EDUCAÇÃO ESTADUAL 

Código de inscrição: 901 

 

Resumo: 

Este trabalho visa captar a satisfação dos estudantes em uma escola estadual 

do sul de Minas Gerais. Para que haja completa satisfação é necessária a 

qualidade na execução do serviço e no resultado final. Foi utilizada uma 

ferramenta de marketing que compara as expectativas do consumidor com 

relação ao serviço, com a percepção real do produto oferecido. O uso do 

marketing se justifica pelo fato de que este, aplicado no setor público, também 

visa a satisfação das necessidades e desejos dos consumidores em uma 

relação de troca. Foram aplicados dois questionários aos alunos que 

apresentavam 22 serviços oferecidos na área da educação. O primeiro 

abordava o nível de expectativa e o segundo o nível de percepção com relação 

a cada um deles. Para dimensionar a qualidade dos serviços, cinco aspectos 

importantes foram levados em conta: a confiabilidade, a responsividade, a 

segurança, a empatia e os aspectos tangíveis. A partir desses aspectos pode-

se medir tanto a satisfação do cliente quanto a qualidade do serviço. 

 

Palavras chave: Educação. Satisfação do Cliente.Qualidade do Serviço. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Sociais aplicadas 

 

Orientadora: Larissa Batistão Bernardes Ferreira 

Aluno: Antonio Cecilio Barboni Júnior 

Câmpus: Varginha 
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A SERVIDÃO MODERNA 

Código de inscrição: 896 

 

Resumo: 

O termo trabalho deriva da palavra latina tripallium que corresponde a um 

instrumento de tortura usado na Roma antiga. Isso justifica o fato de o trabalho, 

tanto na Grécia quanto na Roma antiga, ter sido considerado um castigo por 

parte de uma elite política e econômica, e digno apenas de escravos. Com o 

fim do período medieval a concepção de trabalho foi ganhando outro 

significado, o de dignidade. Isso se deu com o fortalecimento de ideologias e 

práticas convenientes a burguesia. Novos valores foram construídos no interior 

das instituições através da disciplina, da racionalidade, do cálculo do tempo, se 

apropriando do cotidiano dos indivíduos, de sua forma de pensar, agir e sentir. 

O que se nota atualmente é uma escravidão voluntária, que não se justifica por 

amarras físicas, mas psicológicas e culturais. A escravidão voluntária moderna 

atinge todos os indivíduos independente de sua classe social, leva-os a 

considerar seu trabalho como algo natural e ao invés destes se rebelarem, 

conservam-na e a reproduzem. Até o lazer passa a ser um momento de 

descanso de um trabalho passado e de preparação para um trabalho futuro, 

tirando do indivíduo qualquer tempo, oportunidade e vontade de refletir sobre 

sua própria condição de escravo. 

 

Palavras chave: História do Trabalho. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientadora: Larissa Batistão Bernardes Ferreira 

Alunas: Alice Benassi Souza; Mariana Reis Pereira; Poliana Leide Borges 

Câmpus: Varginha 
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AS OBRAS DE LEONARDO DA VINCI: UMA ANÁLISE 
EXPLANATÓRIA DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

Código de inscrição: 856 

 

Resumo: 

Nascido em 1452, Leonardo da Vinci é considerado, conforme Barros (2008), 

um dos artistas mais visionários do Renascimento, uma vez que suas obras 

estão à frente de seu tempo. As pinturas da Vinci são caracterizadas pelas 

formas orgânicas da natureza, utilizando o que Cabra (2008:26) chama de 

“geometria euclidiana adequada a uma dinâmica de curvas geométricas de 

formas em movimento”. As obras de Leonardo manifestam extraordinária 

relação entre objetos reais e pintados, como se algumas pinturas assumissem 

a perspectiva de um retrato, mas isso se deve por sua grande experiência em 

dissecar corpos humanos. Assim, refletindo-se sobre algumas pinturas de Da 

Vinci, esta proposta investigativa contempla uma análise de quatro obras de 

grande influência: a Mona Lisa (ou La Gioconda); a Última Ceia; A Dama com 

Arminho; e O Batismo de Cristo, observando-se a cultura europeia, dentro do 

contexto renascentista, assim como os aspectos sociais da época e os dogmas 

religiosos estigmatizados que estão representados em tais obras. 

Caracterizam-se também os estilos de pintura, que se estabelecem, na 

perspectiva do pintor, a retratação de uma harmonia entre a humanidade e a 

religiosidade. 

 

Palavras chave: Leonardo da Vinci – Pintura. 

Modalidade: Modelo didático 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientador: George Luiz Pereira 

Alunos: Gustavo Batista Soares; Reinaldo Maia Filho; Felipe Sardenberg Filho 

Câmpus: Varginha 
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CIDADANIA EM PAUTA: A RECEPÇÃO DE CHARGES 
SOBRE AS MANIFESTAÇÕES POPULARES ATUAIS NO 

BRASIL, POR JOVENS ALUNOS DO CÂMPUS 
VARGINHA. 

Código de inscrição: 930 

 

Resumo: 

Inúmeras manifestações tomaram conta do Brasil no mês de junho de 

2013,quando muitos brasileiros foram às ruas protestar contra aumento de 

passagens nos transportes públicos, bem como demais questões pendentes 

em nossa sociedade atual, como reclamações contra aumento de cestas 

básicas e baixa qualidade dos serviços públicos em educação, saúde e 

moradia, além do repúdio contra a corrupção presente em nosso país. Sem 

liderança partidária ou outra declarada, em pleno período de marcante evento 

esportivo no chamado “país do futebol”, e com impactos políticos relevantes, 

um novo perfil de juventude, exigindo ser ouvida e contemplada pelos seus 

representantes legais, surgiu, mesclada a uma significativa produção de 

charges que demarcaram uma nova reflexão sobre cidadania. E esta proposta 

é mostrar como jovens alunos do Câmpus Varginha leram e analisaram 

charges marcantes deste período de manifestações, veiculadas em diferentes 

mídias, ou seja, como estes textos híbridos de imagem e texto, carregados de 

ironias e críticas, fizeram a reflexão de nossos jovens cidadãos adquirir mais 

profundidade, acerca de si mesmos e do meio em que vivem,enquanto jovens 

cidadãos, numa composição discursiva que em muito revela, interpreta e 

reavalia nosso contexto social, político,econômico, histórico e cultural. 

 

Palavras chave: Manifestações Populares – Brasil. Cidadania. 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Linguística  

 

Orientadora: Edilaine Gonçalves Ferreira de Toledo 

Co-orientador: Rodrigo Alves dos Santos 

Alunos: Erika Kress; Luize Batista Campos; Natan Flauzino; Weverton Vitor 

Moreira 

Câmpus: Varginha 
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CONSTRUÇÃO CIVIL E OS EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO COLETIVA: UMA ABORDAGEM SOBRE OS 

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NAS OBRAS 

Código de inscrição: 831 

 

Resumo: 

Os canteiros de obras possibilitam a ocorrência de diferentes acidentes com o 

operário. Uma forma de prevenir alguns tipos de riscos na obra é as empresas 

utilizarem EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva), os quais se caracterizam 

por indicar lugares aonde há riscos de acontecerem acidentes. Estes itens de 

segurança classificam-se em: sistema guarda-corpo/rodapé; sistema de 

barreira de rede; proteção de abertura no piso por cercado; proteção de 

barreiras com cancelas; dispositivos protetores do plano horizontal; dispositivos 

de proteção para limitação de quedas, entre outros. Além disso, a normalização 

reguladora de segurança da construção civil estabelece os indicativos de 

abrangência coletiva por meio de sistemas fixos ou móveis, destinados a 

definirem as medidas a serem tomadas diante da exposição de agentes 

insalubres e/ou perigosos. Todos esses indicadores de proteção, assim como 

suas respectivas variedades, serão apresentados nesta investigação, 

evidenciando-se as diferentes funcionalidades decorrentes de determinadas 

tarefas da construção civil, as quais serão relacionadas com as condições 

ergonômicas, o grau de previsibilidade de prevenção, as implantações de 

medidas de disseminação dos agentes de risco e as vantagens existentes do 

custo da fiscalização e do controle de manutenção dos agentes de qualidade 

da saúde e proteção.  

 

Palavras chave: Equipamentos de Proteção Coletiva. Canteiro de Obras. 

Emergências do Risco. Circunstâncias de Acidente. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientador: George Manes Luiz 

Alunos: Devanil Sebastião Júnior; Alberissa Oliveira Samuel; Isabela Santos 

Silva 

Câmpus: Varginha 
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CONTROLE DE UM BRAÇO MANIPULADOR 
PNEUMÁTICO ATRAVÉS DA PLATAFORMA ARDUINO 

Código de inscrição: 894 

 

Resumo: 

O Arduino é uma plataforma eletrônica de prototipagem open-source que 

trabalha com um microcontrolador desenvolvido pela Atmel(AVR) e conta com 

diversas aplicações na automação de sistemas. As etapas de automação 

envolvem a leitura dos sinais fornecidos por sensores conectados ao sistema 

controlado, a execução de uma lógica em linguagem C e excitação dos 

atuadores através de um circuito de potência. Neste contexto, o objetivo do 

projeto é controlar um braço pneumático, através de botoeiras, sensores 

magnéticos e válvulas de simples e dupla ação, utilizando a estrutura do 

laboratório de Automação Industrial do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais, Unidade de Varginha/MG. 

 

Palavras chave: Controle Braço Manipulador Pneumático. Plataforma Arduin. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Juliano Coêlho Miranda 

Co-orientador: Barros de Mello Oliveira 

Alunos: Pedro Mambelli Fernandes; Reinaldo Maia Silva Filho; Leonardo 

Bittencourt Vardiero 

Câmpus: Varginha 
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EMPREGO DE FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS PARA 
ANÁLISE DE DADOS EXPERIMENTAIS 

Código de inscrição: 745 

 

Resumo: 

Em qualquer área, sempre há as variáveis relevantes ao estudo, considerando 

como variável aleatória, um valor constante mais uma perturbação estatística. 

Além dos limites inferior e superior destas variáveis. O trabalho demostra o 

emprego de ferramentas estatísticas para análise dos dados experimentais. 

Para estudo de caso foram avaliadas as resistencias à tração de geotêxteis 

tecido de polipropileno, permitindo a retirada de resultados amostrais anômalos 

pela técnica de Chauvenet. Para inferência da média populacional foram 

construídos intervalos de confiança (IC), com 95% de confiança, permitindo a 

estimativa dos valores médios, inferiores e superiores da resistência do 

material em estudo, com 5% de siginificância. Promovendo informações sobre 

a população, de forma a esclarecer dúvidas sobre o comportamento do 

material em estudo, quando o mesmo recebe ou não aditivos contra irradiação 

solar (UV). Os seguintes resultados foram obtidos: resistência à tração de 

geotêxtil cortado no sentido longitudinal sem aditivo contra UV - IC: 53,80 < µ < 

57,29 e resistência à tração de geotêxtil cortado no sentido longitudinal com 

aditivo contra UV - IC: 52,67 < µ < 55,65. Os resultados demonstraram que o 

geotêxtil com aditivo tem uma redução média de resistência de 2,5%, mas com 

uma menor amplitude de IC. 

 

Palavras chave: Estatística. Experimentos. Dados Amostrais. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Engenharias 

 

Orientadora: Elisa Zulmira Coelho Serafim 

Aluna: Denise Carvalho Urashima 

Câmpus: Varginha 
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EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA DISCUSSÃO SOBRE 
FUNÇÕES, TIPOS E CIRCUNSTÂNCIAS DE USO  

Código de inscrição: 829 

 

Resumo: 

Este trabalho visa a apresentar os equipamentos de segurança da Engenharia 

Civil, o EPI (Equipamento de Proteção Individual), caracterizado como um 

conjunto de itens de segurança obrigatórios regulamentos pela NR 18. Assim, 

segundo o aparato legal, as empresas devem fornecer gratuitamente aos 

operários dispositivos de segurança individual para proteger os mesmos de 

possíveis infortúnios no canteiro de obras. Estes imprevistos acidentais se 

sucedem devido às circunstâncias de diferentes ordens, sejam randômicas 

(que não partem da atuação direta do operário), sejam previstas (que ocorrem 

pela falta de atenção, descuido ou despreparo profissional do mesmo). Neste 

ponto, os principais equipamentos EPI classificam-se em: protetores de 

cabeça; protetores dos membros superiores; protetores dos membros 

inferiores; protetores de queda; protetores auditivos; protetores respiratórios; 

protetores de tronco; protetores de corpo e protetores de pele, entre outros. 

Cada equipamento distingue-se conforme a funcionalidade, oferecendo 

completa proteção contra riscos de acidentes de trabalho. Uma explicação 

pormenorizada de cada um dos protetores citados será realizada, objetivando-

se estabelecer às circunstâncias de determinadas emergências e a utilização 

de itens protetores específicos, o que, por si só, já justifica a relevância desta 

pesquisa tanto para os profissionais envolvidos na área quanto para o 

conhecimento dos não envolvidos.  

 

Palavras chave: Equipamentos de Proteção Individual. Proteção Individual. 

Acidentes de Trabalho. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientador: George Luiz Pereira 

Co-orientador: Antônio Fontana Filho 

Alunos: Marcus Vinicius Castro; Nathalya Aparecida Ferreira  

Câmpus: Varginha 
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IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE EMPÍRICA DOS 
PRINCIPAIS ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO 

Código de inscrição: 574 

  

Resumo: 

Um algoritmo consiste em um procedimento com um conjunto de regras não 

ambíguas que especificam, para cada entrada, uma sequência finita de 

operações, resultando em uma saída correspondente (TOSCANI; VELOSO, 

2002). Os métodos de ordenação são algoritmos que colocam os elementos de 

uma dada sequência em uma certa ordem, em outras palavras, efetua sua 

ordenação completa ou parcial. As ordens mais usadas são a numérica e a 

alfabética. Existem várias razões para se ordenar uma sequência. Uma delas é 

a possibilidade se acessar seus dados de modo mais eficiente. Assim, analisar 

um algoritmo significa prever os recursos que o algoritmo necessitará 

(CORMEN et al., 2002). O objetivo deste trabalho é implementar os principais 

algoritmos de ordenação, de forma que se possa acompanhar visualmente os 

passos executados por cada método, e após efetuar uma análise de 

complexidade do tempo de execução, em cada método, tratando as entradas 

de dados em tamanhos e situações diversas. Para a implementação será 

utilizada a linguagem Java, por possuir ferramentas para o desenvolvimento 

não proprietárias, custo computacional relativamente baixo, multiplataforma e 

de fácil entendimento.  

 

Palavras chave: Controle Algoritmos. Métodos de Ordenação. Análise de 

Algoritmos. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: Marcelo Corrêa Mussel 

Aluno: Túlio Genis Rocha Nogueira 

Câmpus: Varginha 
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O ADVENTO TECNOLÓGICO NO MUNDO MUSICAL: O 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES MUSICAIS NA 

CONTEMPORANEIDADE 

Código de inscrição: 860 

 

Resumo: 

No século XXI, percebe-se que a primeira arte, a música, perpassa e transita 

diferentes culturas, períodos históricos e civilizações, tornando-se uma 

linguagem inerente ao desenvolvimento constitutivo da própria humanidade. 

Essa evolução também atingiu os processos tecnológicos da produção de 

softwares, a qual desenvolveu recursos de mixagem, elaboração, manipulação 

de padrões sonoros para execução de repercussões e de harmonias. Nesta 

perspectiva, este trabalho visa a apresentar um software relacionado com a 

produção de músicas, no âmbito profissional, demonstrando-se os recursos 

para o controle do volume, tempo, balanço, timbre, graves e agudos e efeitos 

da sonoridade digital de multicanais da mixagem. Com o foco no referido 

programa, serão desenvolvidas algumas discussões sobre a variedade de 

formatos de áudio, os processos de gravação e a de reprodução, extração de 

faixas de áudio digital, e suas possíveis convergências, os recursos 

automatizados de corte, cópia, efeitos de eco, ampliação e redução de ruídos. 

Existe uma gama de formatos de áudio, como WAV, MP3, OGG, WMA, AIFF, 

APE, MPGE-4, VOX, AAC, M4A, FLAC, entre outros, que serão explicados 

também, na possibilidade de explicitarem-se as diferentes funções entre eles e 

as devidas necessidades do operador de áudio. 

 

Palavras chave: Advento Tecnológico - Mundo Musical. Softwares Musicais. 

Modalidade: Modelo didático 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: George Luiz Pereira 

Co-orientadora: Camila Brito Lima 

Alunos: Sabrina Sousa Silva; Thaminy Helena Silva; Ubiratan Lisboa Gema. 

Câmpus: Varginha 
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OS NOVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DA 
ROBÓTICA NA ARTE CINEMATOGRÁFICA 

Código de inscrição: 842 

 

Resumo: 

Com o avanço do mundo tecnológico e do aparecimento de novas formas de 

manejo, organização, estruturação de plataformas mecânicas e automatizadas, 

a sociedade sofreu um grande impulso na elaboração de novos projetos, 

produtos e sistemas. A sétima arte, o cinema, não ficou à margem desta 

evolução tecnológica e acabou por absorver toda uma gama de aparatos 

mecânicos. Assim, proveniente do desenvolvimento da robotização e de suas 

ambientações, os novos experimentos na área da robótica resolveram 

problemas de filmagem de diferentes roteiros, principalmente aqueles que 

demandavam cenas muito complexas de serem realizadas. Essa nova 

abordagem evolucionária também resultou na ampliação da imaginação de 

expectadores do mundo todo, assim como a implementação de novos recursos 

para a elaboração de novas histórias. A robótica na realidade cinematográfica 

proporcionou notoriamente um realismo sobre cenas, enredos, fatos e 

contextos, que tornaram do cinema um mercado muito mais atrativo e de 

melhor qualidade. Dessa constatação evidente, este estudo objetiva mostrar os 

diferentes modelos tecnológicos na confecção de personagens robotizados, 

técnicas cinematográficas relacionadas aos sets de filmagens aos quais os 

robôs e as tecnologias mecanizadas estão introduzidos, e às possibilidades de 

reflexão sobre os novos rumos da sétima arte para o futuro próximo. 

 

Palavras chave: Recursos Tecnológicos – Robótica. Arte Cinematográfica. 

Modalidade: Modelo didático 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientador: George Luiz Pereira 

Alunas: Larissa Oliveira Silva; Larissa Arantes Rocha; Brenda Paula 

Nascimento 

Câmpus: Varginha 
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PROCESSOS BIÔNICOS NA EVOLUÇÃO DE NOVAS 
TECNOLOGIAS NO MUNDO DA ROBÓTICA 

Código de inscrição: 844 

 

Resumo: 

A Biônica, conforme Ramos e Ingeborg (1994), pode ser definida como uma 

proposta de estudos dos sistemas de organização naturais, no sentido em que 

o homem analisa os recursos da natureza na tentativa de recuperar suas 

estruturas formais para aplicá-las na resolução de problemas sociais. Os 

sistemas orgânicos da natureza, nesta perspectiva, apresentam características 

e princípios próprios e eficientes de estruturação formal que são conferidos aos 

sistemas mecânicos e robóticos, tornando máquinas mais práticas e ágeis no 

desenvolvimento de inúmeras atividades. A aplicação da interface existente 

entre a natureza e a mecânica justifica este trabalho, pois há uma abrangência 

dos aparatos teóricos da fabricação de robôs automatizados, que integram 

novas tecnologias às diferentes áreas como a medicina (próteses e implantes), 

a engenharia (indústria, aviação, automação, prédios). Essa integração entre 

natureza e tecnológica ajuda o homem a superar barreiras, vistas como 

intransponíveis, principalmente àquelas relacionadas com a medicina e a 

engenharia. Assim, apresentando uma visão geral desta implementação dos 

recursos naturais e da robótica, este estudo visa e objetiva apresentar ao leigo 

os meios do aperfeiçoamento robótico, reconhecidos como um meio artificial, 

na resolução prática de problemas do homem, assim como as diversas 

influências no desenvolvimento de novas tecnologias. 

 

Palavras chave: Processos Biônicos - Novas Tecnologias. Robótica. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientador: George Luiz Pereira 

Alunos: Filipe Mangiapelo; Luiz Henrique Oliveira; André Silva Marostica 

Câmpus: Varginha 
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 PROJETO DE UM ELEVADOR MICROCONTROLADO 

Código de inscrição: 881 

 

Resumo: 

O aprendiz necessita de estímulos nas diferentes áreas do seu espectro de 

competências para utilizar a tecnologia como ferramenta prática na construção 

do conhecimento. O trabalho com projetos acarreta vantagens no aspecto do 

desenvolvimento das habilidades, competências, da conquista da autonomia 

por parte do aluno e de dezenas de outras capacidades essenciais para sua 

formação. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar os resultados 

práticos (eletrônico, mecânico e computacional) do projeto de um elevador 

microcontrolado desenvolvido no segundo ano do curso técnico de 

Mecatrônica, disciplina de Estrutura de Dados e Microcontroladores, no Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) Unidade de 

Varginha/MG. 

 

Palavras chave: Elevador Microcontrolado.  

Modalidade: Processos e produtos 

Área: Engenharias 

 

Orientador: Juliano Coêlho Miranda 

Alunos: Alberto Carvalho Castro; Marcos Lemos Silva. 

Câmpus: Varginha 
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REDES DE COMPUTADORES: UMA ATIVIDADE 
INVESTIGATIVA DA TECNOLOGIA WIFI 

Código de inscrição: 849 

 

Resumo: 

A WiFi é uma tecnologia que permite que dispositivos eletrônicos troquem 

informações ou estabeleçam conexão com a Internet, sem a necessidade de 

usar uma mídia guiada, através de ondas de rádio. Provendo uma conexão 

sem fio em um raio de 20 a 100 metros e com taxas relativamente elevadas de 

transmissão de dados, tal tecnologia ganhou enorme popularidade. Este 

trabalho tem como escopo orientar usuários de redes de computadores sobre a 

utilização deste tipo de rede em suas residências e locais de trabalho, bem 

como características da mesma, em especial na escolha de canais “bons” e 

configurações adequadas da segurança da rede. Em uma rede WiFi, um canal 

pode ser entendido como um espectro de 22 MHz escolhido entre as 

frequências de 2,4 GHz e 2,48 GHz, sendo divididas em canais com 

sobreposições parciais, para transmissão de dados. Tais sobreposições 

acarretam quedas nas taxas de transmissão deste tipo de rede, prejudicando 

sua qualidade. A segurança neste tipo de rede é um fator crítico: por se tratar 

de um meio compartilhado, se não houver uma configuração adequada dos 

dispositivos que operam esta rede, qualquer dispositivo poderá acessá-la e, 

consequentemente, os dados que nela transitam. 

 

Palavras chave: Redes de Computadores. Tecnologia WiFi. 

Modalidade: Modelo didático 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: George Luiz Pereira  

Co-orientador: Daniel Guimarães Lago 

Alunos: Ingrid Aparecida Sousa; Bruno Silverio Carvalho; Rafael Grandsire 

Oliveira 

Câmpus: Varginha 
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SOBRE A HISTÓRIA DA ESCRITA OCIDENTAL: 
DISCUSSÕES, (INTER)INFLUÊNCIAS, EVOLUÇÕES 

Código de inscrição: 912 

 

Resumo: 

Diante das diversas formas de comunicação do homem, percebe-se 

nitidamente que a escrita é um dos recursos mais antigos e usados. O primeiro 

registro escrito conhecido foi datado de 3.300 a.C., em Uruk na Mesopotâmia, 

e foi no Oriente que, aparentemente, toda uma história da comunicação teve 

início. Este trabalho, refletindo sobre a escrita dos povos pouco conhecidos, irá 

apresentar algumas histórias da escrita das culturas do lado oriental do mundo. 

Mostrar-se-á que a história da escrita perpassa por diferentes povos de 

maneiras ora distintas ora semelhantes, como por exemplo, o alfabeto nepalês 

(Ranjana) associado ao budismo. Pode-se dizer que os Fenícios foram os 

primeiros a usar figuras, que iriam se tornar as letras, posteriormente 

desenvolvidas pelos Gregos. Além disso, na Índia, o alfabeto Asoka se 

desdobrou no Kharostii e Braahmii, obtendo grande influência na derivação do 

alfabeto tibetano (Cana). No Islã, a caligrafia Khatt ul-Yad era considerada 

sagrada. Entre os Persas, o Khat-e-Mikhi foi utilizado somente pelos reis. 

Assim, todas essas discussões da história da escrita, por si, justifica esta 

investigação, uma vez que existe uma escassez da divulgação científica sobre 

estes assuntos e contextos. Objetiva-se, portanto, oferecer ao público geral o 

conhecimento sobre a História Oriental da Escrita. 

 

Palavras chave: História da Escrita Ocidental. 

Modalidade: Modelo didático 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientador: George Luiz Pereira 

Alunos: Kaleb Lucas Alves; Luis Fernando Silva; Yuri Lima Brito 

Câmpus: Varginha 
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UM ESTUDO EXPLANATÓRIO DA ETHERNET NA 
SOCIEDADE MODERNA 

Código de inscrição: 847 

 

Resumo: 

A Ethernet é uma família de tecnologias de redes de computadores para redes 

de áreas locais (LANs), padronizada em 1985, sendo atualmente a mais 

amplamente utilizada. Este trabalho objetiva apresentar a arquitetura de 

interconexão Ethernet em nível introdutório, para um público-alvo constituído 

por leigos em informática, portanto, sem conhecimento prévio acerca de redes 

de computadores. Pretende-se apresentar os equipamentos mais utilizados 

para montar este tipo de rede, tais como comutadores de pacotes (switches) e 

blocos punch down bem como demais itens necessários para efetuar a 

interconexão entre nós da rede, como cabos categoria 5, conectores RJ-45, 

alicates de crimpagem e ferramenta punch down, demonstrando como estes 

devem ser utilizados para montagem completa da rede. A apresentação terá 

uma parte teórica, onde serão apresentados os conceitos das unidades básicas 

de informação, como bit (simplificação de “Binary digiT”) e byte, como estes 

são transmitidos na forma de sinais elétricos, incluindo seu sequenciamento e 

enquadramento, e o formato que estes quadros devem possuir para aderência 

ao padrão Ethernet. Faz parte do objetivo do escopo mostrar a evolução das 

taxas de transmissão utilizando esta tecnologia, bem como o que isto 

representa em termos de tempo (ex: tempo consumido para transmitir músicas 

ou filmes). 

 

Palavras chave: Ethernet - Sociedade Moderna. 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: George Luiz Pereira 

Alunos: Daniel Guimarães Lago; Luiz Henrique Naves; Guilherme Vitor 

Mendonça; Lais Pederiva Brito 

Câmpus: Varginha 
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UM ESTUDO EXPLANATÓRIO SOBRE OS PROCESSOS 
DE DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

Código de inscrição: 837 

 

Resumo: 

Na prática de construção civil, o profissional técnico em edificações deve 

atentar-se a algumas medidas de segurança na execução de suas atividades. 

Nesta apresentação, serão detalhadas duas tarefas que fazem parte de sua 

vida profissional: o processo de escavação, relacionada à construção de 

fundações, e o oposto, o processo de demolição, ligada à destruição de obras. 

A escavação se relaciona ao risco da estabilidade da obra a ser realizada, o 

que determina a tomada de medidas especiais, como: análise de construções 

vizinhas; existência de cabo/canos subterrâneos; análise da estrutura geofísica 

do solo; cálculo da dimensão da escavação; observância do local de depósito 

de detritos; sinalização do trânsito de trabalhadores/máquinas; sinalizações 

sonoras e visuais; posição de barreiras de perímetro/acessos dos operários; 

fundação; cabos de sustentação; posição dos alicerces; operações de 

desmonte de rochas, entre outros. Já na demolição é relevante a aplicação de 

certos procedimentos tais como: carregamento dos explosivos; existência de 

outros prédios; projeção de partículas; os dispositivos elétricos; sinalizações 

sonoras e visuais; as posições dos sistemas de segurança, etc. Esses e outros 

fatores serão apresentados, objetivando mostrar os procedimentos de 

escavação e demolição para técnico em construção civil e para o conhecimento 

do público em geral. 

 

Palavras chave: Processos de Demolição e Escavação - Construção Civil 

Modalidade: Modelo didático. 

Área: Ciências Humanas 

 

Orientador: George Luiz Pereira 

Alunos: Ana Carolina Nunes; Otávio Barra Vital; Ana Luiza Miranda;  

Câmpus: Varginha 
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UMA APLICAÇÃO DE ÁLGEBRA LINEAR EM 
TOPOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO DE NÍVEL TÉCNICO 

Código de inscrição: 846 

 

Resumo: 

Em topografia, o uso de ferramentas computacionais tipo CAD é dificultada 

pelo sistema de referência polar que muda segundo uma poligonal definida ao 

longo da área a ser levantada (levantamento pelo método do caminhamento). 

Neste trabalho, utilizamos conceitos de álgebra linear para transformar os 

dados obtidos na forma tradicional de cadernetas de campo em um sistema de 

coordenadas retangulares único. Esta transformação possibilitará o fácil 

tratamento por ferramentas computacionais CAD. Ao final, uma aplicação com 

dados reais obtidos pelos alunos nas aulas de topografia foi feita, utilizando o 

software MatLab para desenvolver a ferramenta de transformação e o software 

JavaView para visualizar o resultado. 

 

Palavras chave: Álgebra Linear - Topografia - Ensino Médio de Nível Técnico 

Modalidade: Científico e inovação tecnológica 

Área: Ciências exatas e da Terra 

 

Orientador: André Rodrigues Monticeli 

Aluna: Fernanda Tempesta Batista 

Câmpus: Varginha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


