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Trabalhos Premiados

Categoria Geral
Computadores Funcionais a partir de Lixo Eletrônico
João Guilherme Magri Gonçalves Durigon1*;Dione Becker Duncke1; Julielly Batista da Luz1; Francieli Silva
Ferreira1; Antonio Carlos de Freitas Silva1;
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Barra do Garças.
*jg2durigon@gmail.com*
Resumo:
Cada vez mais, o meio ambiente está sendo degradado e um dos motivos é devido ao descarte indevido de
material tecnológico e, por outro lado, uma grande parte da população ainda não tem acesso ao uso de
tecnologia. Buscando estratégias para melhorar à degradação do meio ambiente e conciliando a matéria
oferecida no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) de “Tecnologias para aumentar desempenho”, este
trabalho busca viabilizar uma forma mais barata e até mesmo instrutiva para a montagem de um
computador utilizando materiais reutilizados. Esses materiais podem ser obtidos com o descarte de
equipamentos tecnológicos de empresas que renovam os seus equipamentos e não tem onde depositar os
equipamentos antigos. Além disso, essa proposta visa atender pessoas que tem poucos recursos para
adquirir esses equipamentos tais como creches, asilos e comunidades de baixa renda. De posse de
computadores sucateados e materiais de reciclagem (caixas de madeira) será desenvolvido um projeto
piloto que consiste da montagem de um computador operacional utilizando o hardware das sucatas e à
estrutura de material reciclável, tudo utilizando mão de obra de alunos de curso como o próprio curso de
Manutenção e Suporte a Informática (MSI) dado no IFMT, assim barateando ainda mais os custos, para ser
disponibilizado às comunidades de baixa renda de modo a ajudá-las na integração com a tecnologia. Com o
desenvolvimento dessa proposta procura-se envolver várias disciplinas como Manutenção de
Computadores e Tecnologia para Aumentar Desempenho assim ajudando principalmente, técnicos e alunos
do IFMT, em processo de aprendizagem de montagem e manutenção de computadores.
Palavras-chaves: Computador, Reciclagem, Renda.
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Processo de Comunicação em Nuvem
João Guilherme Magri Gonçalves Durigon1*; Dione Becker Duncke1; Joelias Silva Pinto Júnior1;
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Barra do Garças.
*jg2durigon@gmail.com
Resumo:
O conceito de como acontecem as comunicações nas redes de computadores pode não ser claro para
muitas pessoas. A dúvida pode ser ainda maior quando falamos o termo nuvem, esta pode ser vista como
uma abstração de todas as comunicações que acontecem no núcleo da Internet. Muitas pessoas utilizam as
redes de computadores diariamente para comunicar de um ponto a outro, sem saber como estão
interligadas umas às outras, montando uma grande rede de fios e aparelhos que garantem a comunicação
mundial. Apresentamos estes conceitos e alguns esclarecimentos durante um intervalo de aulas no IFMT
onde toda a turma do primeiro semestre de MSI (Manutenção e Suporte a Informática) apresentou
trabalhos. Foram utilizadas figuras animadas do tipo GIFs (Figuras 1 e 2) e memes (Figura 3), assim
prendendo a atenção do público e facilitando durante a explicação do conteúdo em forma de seminário, tudo
para um melhor entendimento do público, pois chamam mais atenção e simplificam um conteúdo que ao
todo é complexo. Após a apresentação, percebemos que a maioria das pessoas que pediram explicação
sobre o tema proposto não sabiam como realmente funcionam as redes de computadores (nuvem). Após a
explicação o público em muitos casos até mesmo se surpreendeu, pois não tinham noção de como
realmente funcionava. Este trabalho nos propiciou a solidificação de alguns conhecimentos, mas também
nos fez perceber a necessidade de mais atividades como esta, para esclarecimento do público leigo.
Palavras-chaves: Redes; Nuvem; Comunicação
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Figuras
Figura 1 – Gif Sobre Pedido e Resposta de Autorizações

Figura 2 – Caminho dos Modems

Figura 3 – Satirização da nuvem
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Desempenho produtivo e econômico da utilização de mandioca e coleópteros
Tenebrio molitor em alimentação aves de postura em modelo agroecológico1,2

Luciano Viegas Silva1; Adriano Campos Silva1; Marcos José de Souza Filho1; Francesca Faria Ferreira1;
Natália Holtz Alves Pedroso Mora2; Leandro Miranda1; Flávia Tavares Couto Fabian1; Saulo Pereira
Cardoso1*
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Barra do Garças; 2 Centro
Universitário do Vale do Araguaia
*saulo.cardoso@bag.ifmt.edu.br
Resumo:
Este projeto em fase inicial está inserido na área das ciências agrárias e seu tema de abordagem refere-se
à análise de desempenho produtivo e para isto o objeto de investigação é compreender se aves de postura
semi-caipiras podem obter um bom desempenho utilizando-se ração a base de milho, suplementada com
mandioca, rica em carboidratos, e insetos coleópteros da espécie Tenebrio molitor, fonte de proteína de
qualidade. Serão utilizados insumos para elaboração da ração que sejam livres de agrotóxicos e de
transgênicos, visando uma produção agroecológica. Assim, o milho, a mandioca e os insetos a serem
utilizados são componentes de baixo custo e que podem ser mantidos em pequenas propriedades e podem
ser utilizados na alimentação de aves domésticas. Espera-se como resultado que as aves suplementadas
apresentem bom ganho de peso e conversão alimentar, além de bom número de postura diária de ovos
médios ou grandes, em comparação a aves não suplementadas. Os pequenos produtores como
assentados, associações de mulheres, ou até propriedades pequenas, que não possuem capital,
maquinário ou estruturas físicas adequadas para produção em grande escala, quando comparados aos
grandes produtores de escala industrial, necessitam receber orientações sobre como melhorar a situação
que enfrentam. Deste modo, instituições públicas de extensão rural, de educação ou empresas privadas
com interesse na área, possuem um papel social importante na divulgação de conhecimentos e tecnologias
que garantam aos menos favorecidos melhores condições para produzirem. Diante ao exposto, a execução
deste projeto é de suma importância, por demonstrar relevância nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e
inovação, de valor social considerável que trará resultados importantes para áreas de produção de aves de
postura, focando em um sistema agroecológico, de baixo impacto para o meio ambiente como ocorre na
produção convencional.
Palavras-chaves: nutrição, insetos, alimentos, agroecologia.

1 CNPq.
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Barra do Garça.
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Alimentos
A atuação da enzima lactase na produção de alimentos sem lactose.
Giuliano Evangelista De Souza Junior1*; Ismael Guimarães de Souza1; Lorena Pereira Lima1; Pedro Cardoso
Bueno Junior1, Vinícius Camargo Caetano1.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)
*giuliano.ev7@gmail.com
Resumo:
As enzimas são proteínas que catalisam reações químicas, as quais ocorrem em seres vivos que aceleram
a velocidade das reações. As enzimas contribuem para a aceleração do metabolismo, sendo que algumas
são indesejáveis em alimentos, a exemplo da maçã, pois sua ação as deixa escuras e com um gosto ruim,
por isso devem ser inativadas. Enzimas podem ser facilmente desnaturadas, ou seja, a ocorrência de
mudanças irreversíveis na sua configuração, afetando seu centro ativo, como por exemplo pelo calor. O
objetivo do nosso trabalho é apresentar o processo da enzima lactase na produção de alimentos sem
lactose, observar como funciona, para que serve essa enzima e mostrar suas funções e mecanismo de
ações. Para esse trabalho foi utilizado o site SCIELO para a procura de artigos científicos, e foram utilizadas
informações do livro A Célula 3° edição. No presente trabalho foi possível compreender que alimentos sem
lactose são alimentos onde a lactose, que é o principal carboidrato encontrado no leite passa por um
processo para a transformação da lactose em glicose e galactose e essa transformação é feita através de
uma enzima chamada lactase ou (beta-D-galactosidae). Permitindo às pessoas que são intolerantes a
lactose possam consumir produtos com a presença do leite. Este tema foi escolhido para mostrar que
mesmo pessoas com intolerância a lactose podem consumir produtos com leite e pela grande população
que enfrenta dificuldades com essa intolerância.
Palavras-chaves: Bioquímica, Leite, Laticínio.
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Educação
O que pensam os pais de estudantes do IFMT Campus Barra do Garças sobre a Arte
de Rua
Brendah Gabriella Oliveira Nogueira1; Kamilly Souza Oliveira1; Raphaela Cristina Barbosa Oliveira1, Mara
Maria Dutra1*
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Barra do Garças
*mara.dutra@bag.ifmt.edu.br
Resumo:
A expressão crítica por meio da arte de rua é algo muito comum na sociedade moderna. Por meio dessa
forma de expressão artística muitos autores apresentam/representam em suas obras problemas sociais
como: desigualdade social, falta de segurança, violência; outros apresentam temas ligados ao cotidiano;
dessa forma a arte de rua possibilita que seus autores demonstrem os diversos tipos de sentimentos e
emoções. Nesse sentido a arte é utilizada como uma ferramenta que possibilita o acesso à liberdade de
expressão de sentimentos e crenças. Muitas pessoas ganham espaço expressando-se artisticamente por
meio do Grafite, Rap, Batalhas de Rimas entre outras. Dividindo experiências de vida, criticando a realidade
vivida e encarada por esses artistas, levando uma mensagem de conscientização para os jovens. Esse
estudo teve como objetivo verificar qual a opinião dos pais dos estudantes do Instituto Federal de Mato
Grosso Campus Barra do Garças sobre as manifestações artísticas de rua. O estudo é caracterizado com
uma pesquisa básica com viés misto, tendo em vista que foi aplicado aos de pais de 15 estudantes
matriculados no IFMT Campus Barra do Garças um questionário contendo questões abertas e fechadas. Os
dados demonstram que a maioria dos pais, 60% possui nível de escolaridade acima do ensino fundamental.
Quando questionados se acham importante a liberdade de expressão crítica na arte de rua a maioria
66,67% afirmou ser importante. Maior parte dos participantes 86,67% concordam ser notável que as
pessoas tenham um espaço adequado para expressar a arte de rua, e percebeu-se que 66,67% dos pais
dizem gostar de diferentes formas de expressão de arte de rua. Por meio desse estudo foi possível verificar
que os pais dos estudantes do IFMT Campus Barra do Garças apresentam uma opinião muito favorável e
positiva em relação a arte de rua, pelo fato dela proporcionar grande liberdade de expressão.
Palavras-chaves: Educação; arte de rua; criticidade.
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Gestão
Capacitação dos piscicultores da Região do Vale do Araguaia em gestão
1
empresarial e viabilidade de negócio
Anderson Ricardo Silvestro¹*; Raphaela Cristina Barbosa Oliveira¹; Joelias Silva Pinto Junior¹
¹Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso (IFMT) - Campus Barra do Garças
*ricardo.silvestro@bag.ifmt.edu.br
Resumo:
O Vale do Araguaia possui todas as características para ser um celeiro dos maiores produtores da
piscicultura do Brasil, abrigando Rios com importante extensão como o Araguaia e Garças, mas que não
dispõem de todos os recursos necessários, devido altos custos com maquinários para expansão, falta de
frigoríficos para escoamento da produção, dificuldades de se conseguir capacitação em gestão empresarial,
poucos incentivos fiscais e financeiros como políticas públicas que colaboram com o desenvolvimento da
atividade. Segundo estudos da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) (2017), os piscicultores têm
passado por dificuldades, principalmente por falta de plantas frigoríficas, incentivos fiscais e financeiros, aos
quais afetam diretamente os preços dos produtos, inviabilizando suas disputas com preços praticados em
relação aos grandes mercados. Um projeto de extensão, aprovado pelo edital PROEX 026/2019 tem como
objetivo analisar as dificuldades enfrentadas pelos piscicultores, assim como a viabilidade do negócio, para
trabalhar a importância da gestão empresarial com o pequeno produtor na Região do Vale do Araguaia e
fomentar a economia local. Trata-se de um trabalho de campo, com abordagem qualitativa e aplicação de
um questionário num seleto número de piscicultores da Região do Vale do Araguaia, com intuito de
encontrar o nível dos controles administrativos e as dificuldades enfrentadas nos processos da atividade,
para que assim, possa ser desenvolvida uma estratégia individual para capacitação de viabilidade de
negócio, extraindo o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, controle dos gastos, com processos
mais simplificados e organização administrativa. Com as visitas in loco, haverá uma promulgação do
conhecimento para as demais famílias, sejam eles, em assentamentos, aldeias indígenas, pesque pagues,
ou mesmo quem ainda não esta na área, enfatizando aos órgãos competentes a importância dos incentivos
fiscais e práticas públicas para fomentar a economia desta atividade, gerando emprego e renda às famílias.
Palavras-chaves: Piscicultura, negócio, viabilidade, in loco, Araguaia.
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1
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1

Ana Carolina Alves dos Santos1; Iasmim de Paula Rodrigues Silva1; Felipe Deodato da Silva e Silva1*
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) – Campus Barra do Garças
* iasmimdepaula82@gmail.com

Resumo:
Educação Financeira não consiste somente em aprender a economizar, cortar gastos, poupar e acumular
dinheiro. Ela também busca melhorar a qualidade de vida das pessoas tanto no presente quanto no futuro,
proporcionando uma maior segurança material para usufruir dos prazeres da vida e se precaver de
eventuais imprevistos. Este estudo buscou identificar como a educação financeira pode contribuir para
melhorar o bem-estar dos indivíduos. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, os resultados mostraram que
a Educação Financeira tem como função modificar o perfil do consumidor possibilitando que ele possa
acumular reservas, reduzir o estresse com a organização financeira, planejar o futuro com base nos
registros de ganhos e gastos, manter a sua sustentabilidade financeira. Os indivíduos podem aplicar os
conhecimentos da educação financeira por meio da disciplina nos estudos e da criação de novos hábitos.
No entanto, tais mudanças faz parte de um processo complexo e dinâmico, influenciado por fatores
psicológicos, comportamentais, culturais e econômicos. A gestão financeira pessoal pode ser
operacionalizada por diversos instrumentos, desde os mais simples como o uso de planilhas e cadernetas
quanto o uso de aplicativos de celulares. Por fim, pode-se concluir que a qualidade de vida das pessoas
está associada a uma boa saúde financeira, porém, alcançá-la ainda é um desafio para grande parte da
população.
Palavras-chaves: Controle de gastos, Planejamento financeiro, Alfabetização financeira, Gestão de
finanças pessoais.
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tecnologia de computadores
Claudineia Gonçalves de Arrudar1*; Pedro Barros Dias Mirandar1; Joelias Silva Pinto Júnior1
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) – Campus Barra do Garças
*claudineia.arruda@bag.ifmt.edu.br
Resumo:
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2017, haviam
no Brasil 54,8 milhões de pessoas em situação de pobreza, o que representa 26,5% da população total do
país. Este fato influencia fortemente na formação profissional dos adolescentes que fazem parte dessa
sociedade em vulnerabilidade econômica. Visando ajudar os estudantes adolescentes carentes das escolas
públicas das cidades de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças, este trabalho visa ensiná-los a
manipular e fazer manutenção de computadores. Para isto foi criado um curso de Formação Inicial e
Continuada (FIC) com conteúdos da área de tecnologia e computação. Os próximas passos são: selecionar
os alunos e iniciar o curso com tais aluno. Com este trabalho espera-se que os alunos tenham uma
formação tecnológica de qualidade que possibilite, no futuro, um emprego no mercado de trabalho, além de
ocupar o tempo em que não estão no ensino regular, dificultando que os mesmos tenham contato com
drogas, criminalidades, prostituição e outros fatores prejudiciais à vida humana.
Palavras-chaves: Manutenção de Computadores, Alunos Carentes, Mercado de Trabalho.
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Meio Ambiente e Agroecologia
2

Compostagem no IFMT – Barra do Garças

Marcos José de Souza Filho1*; Thiago Eiti Yamauchi 1; Daisy Rickli Binde1; Alexandre Rauh Oliveira de
Nascimento1
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – IFMT
*
marcosfilho@gmail.com
Resumo:
O crescimento populacional e econômico provoca uma forte demanda por alimentos. Com isso origina-se
uma grande quantidade de resíduos sólidos que em grande parte são descartados de maneira inadequada
no meio ambiente. Essa situação gera sérios problemas ambientais, a saúde e depreciação da paisagem,
assim como, liberam fortes odores devido à degradação inadequada dos resíduos. Com objetivo de
sensibilizar a comunidade escolar a cerca dessa problemática foi iniciado no IFMT campus Barra do Garças
a construção de leiras para compostagem de materiais orgânicos oriundos de feiras, mercados, podas
urbanas e serragem de madeireiras. O método escolhido foi o UFSC, referência do Ministério do Meio
Ambiente para compostagem em pátios de pequeno porte e será replicado em outras escolas e pátios
municipais, como forma de multiplicação da ação. Os principais fornecedores são mercados, pela grande
disponibilidade de materiais orgânicos ricos em nitrogênio e madeireiras. Para tanto, por meio de
questionário, a madeireira Madeforte foi selecionada por produzir serragem de qualidade adequada para a
utilização em processos produtivos agrícolas e estar apta a fornecer à comunidade barra-garcense uma
serragem segura para manipulação, uso e transformação. O produto obtido será doado para as unidades
fornecedoras de matéria-prima como forma de sensibilização.
Palavras-chaves: Resíduos Sólidos, Compostagem, Meio Ambiente.

2

Projeto financiado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT)
e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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Resumos expandidos apresentados na SEMAIF
ANÁLISE QUIMICA (pH) DE RABANETES DE HORTA AGROECOLÓGICA EM
CONSERVA
Vitor Farias1 *; Leticia Oliveira Xavier1; Jullyana Araújo Paixão1; Daniela Ribeiro Sousa1; Gabrielly Martins da
Silva1; Millena Franciele Rodrigues Melo1; Taynara Maia Brant1; Vitória Alves Oliveira1; Vinícius Camargo
Caetano1.
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Barra do Garças.
*
vittor.farias2011@gmail.com
Resumo:
O processamento de rabanetes oferece a possiblidade de se agregar valor ao produto, mantendo seu
estado físico, sem que haja perda da qualidade em comparação ao in natura. O trabalho teve como objetivo
analisar e avaliar as condições químicas (pH) dos rabanetes em conserva tipo salmoura e tipo picles após a
abertura do produto. Foi conduzido nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Barra
do Garças. Inicialmente foi realizada a colheita dos rabanetes na horta agroflorestal do campus. Logo em
seguida os mesmos foram levados para o laboratório de alimentos, no qual os discentes realizaram sua
seleção, retirada da parte aérea, pré-lavagem, sanitização com hipoclorito de sódio e água e, por fim, a
pesagem e o armazenamento dos mesmos em sacos plásticos sob refrigeração e posterior processamento,
seguido de análises. Obtivemos bons resultados, com indicador de pH abaixo de 4,50, como solicitado pela
fiscalização e portanto dentro dos padrões de qualidade, garantindo a segurança do consumidor através da
inibição do crescimento de microrganismos patogênicos. Além disso, a conserva se mostrou um método
eficiente para prolongar o tempo de prateleira, além de ser uma opção aos pequenos produtores de agregar
valor aos seus produtos de origem vegetal.
Palavras-chave: conserva, rabanete, segurança, análise de pH

Introdução
A agricultura orgânica visa uma plantação com um espaço próprio para a produção e com a
intervenção direta do homem através de ações não prejudiciais à organicidade das plantas.
O processamento de rabanetes oferece a possiblidade de se agregar valor ao produto, mantendo
seu estado físico, sem que haja perda da qualidade em comparação ao in natura. O processamento mínimo
de produtos hortícolas procura facilitar a vida do consumidor e aumentar o tempo de conservação destes
produtos. Em hortaliças em conserva acidificada artificialmente, a acidez é decorrente da adição de ácidos
orgânicos acrescentados ao líquido de cobertura a fim de garantir o pH de equilíbrio com valor igual ou
menor que 4,52, estabelecido pela ANVISA RDC nº 352.
Além do efeito acidificante, o ácido acético (vinagre) é o mais utilizado pela indústria de conserva,
devido à aceitação do sabor do produto e compatibilidade com o vegetal. (SANTANA, G.R.O. MACHADO
T.F. et. al, 2017).

Métodos
O presente trabalho foi conduzido nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus
Barra do Garças. Inicialmente foi realizada a colheita dos rabanetes na horta agroflorestal do campus. Logo
em seguida os mesmos foram levados para o laboratório de alimentos, no qual os discentes realizaram sua
seleção, retirada da parte aérea, pré-lavagem, sanitização com hipoclorito de sódio e água e, por fim, a
pesagem e o armazenamento dos mesmos em sacos plásticos sob refrigeração.
Após 5 dias, foi realizado o corte dos rabanetes em dois tipos: rodelas e cubos; logo após foi feito o
branqueamento e colocados de forma igualitária em embalagens de vidro e, em seguida, acrescentada a
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calda de salmoura e picles. A diferença entre as caldas foi na quantidade superior em 25% de vinagre e
açúcar na calda de picles. As embalagens foram fechadas hemerticamente, rotuladas e armazenadas por
aproximadamente 3 semanas.
Seguinte a este período, as conservas foram abertas e foram realizadas as medições de pH das
quatro amostras, esperava-se encontrar médias entre 4 e 4,5 para o pH, pois é o valor determinado como
seguro (Ministério da Saúde (BR). Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 352, de 23
de dezembro de 2002.)
As amostras foram divididas em 4 tratamentos diferentes (Figura 2), salmoura em rodelas, salmoura
em cubos, picles em rodelas e picles em cubos, tratadas por 1, 2, 3 e 4, respectivamente.

Resultados e Discussão
Todas as amostras analisadas estavam seladas a vácuo antes do início da análise. Após a primeira
análise, as posteriores foram feitas com a embalagem não mais fechada hermeticamente. É importante
frisar que todo alimento, após aberto, perde qualidade e tempo de validade ao decorrer dos dias, por isso, é
indicado consumo em curto prazo de tempo.
Constatou-se que mesmo após aberta, as amostras chegaram a se manterem estáveis, pois o nível
do pH se manteve em média 3,85 para amostras 1 e 2 (tipo salmoura), e 4,29 para amostras 3 e 4 (tipo
picles) (Tabela 1).
Tabela1. Valores das características químicas (pH) nas amostras de rabanete em conserva
Amostras
1º Análise
2º Análise
3º Análise
4º Análise
Média
1
3,23 pH
3,28 pH
4,22 pH
4, 22 pH
3,73 pH
2
3,37 pH
3,53 pH
4,50 pH
4,50 pH
3,97 pH
3
4,19 pH
4,12 pH
4,11 pH
4,11 pH
4,13 pH
4
4,62 pH
4,27 pH
4,50 pH
5,00 pH
4,46 pH
A sequência de amostras foi realizada sob as mesmas condições, contudo as amostras 3 e 4
diferenciam-se das demais, por terem sidos analisadas a partir do resultado obtido através do Papel
Indicador de pH, diferentemente das duas primeiras que, por sua vez, foram analisadas com uso do próprio
peagâmetro. Portanto, os resultados obtidos nas duas análises dos dois últimos dias, são passíveis de erro
analítico.

Conclusão
As médias obtidas, assim como os resultados individuais, estão dentro dos resultados esperados e
atendem aos padrões de qualidade. Isso quer dizer que o objetivo da conserva, que é prolongar o tempo de
prateleira do produto, foi alcançado, podendo garantir um alimento bem manipulado e livre de
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contaminações.
Todas as amostras avaliadas atenderam o requisito específico para o pH, não oferecendo riscos de
ordem sanitária, pois apresentaram valores menores que 4,5, o ideal de acordo com a RDC nº 352.
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Produção de Lâmpadas Ecológicas para Iluminação em Aldeias do Xingú
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Resumo:
Este trabalho trata de duas soluções de lâmpadas ecológicas: as lâmpadas de Moser, que são um tipo de
lâmpada ecológica, que utilizam garrafas PET recicladas como fonte de iluminação natural para ambientes
internos, transferindo a luz do exterior para dentro; e, também, as lâmpadas solares, que utilizam placas
solares para captar energia solar, armazená-las em baterias e utilizar para iluminação noturna interior e
exterior. Fora executado como um projeto de extensão e também apresentado durante a Mostra de
Extensão do WorkIF 2018. Na execução do projeto houve um curso para 22 alunos indígenas de diferentes
etnias, que produziram 23 lâmpadas ecológicas (lâmpadas de Môser) e adaptaram 11 lâmpadas solares
para utilização em ambientes internos e externos nas aldeias. Já na Mostra de Extensão além de
apresentar os resultados do projeto, também foram realizadas oficina de produção da lâmpada de Moser,
demonstração de utilização e configuração das luminárias solares e rodas de conversas sobre energias
renováveis e a viabilidade de utilização de energia solar.
Palavras-chaves: Lâmpada de Moser, Luminária Solar, Energia Sustentável, Xingú, Aldeias Indígenas.

Introdução
Desde a Revolução Industrial as máquinas movida a energia ou combustíveis têm se tornado
expressivamente presente em nosso cotidiano. Essas máquinas nos trouxeram diversos benefícios, mas
como ponto negativo a poluição mundial cresceu a níveis já não tolerados mais. Em detrimento a essa
preocupação, ONGs (Organizações Não Governamentais) e também organizações governamentais de
diversos países têm incentivado a produção de energia limpa como uma solução auto sustentável e
ecologicamente correta (TODA BIOLOGIA, 2017). Assim, a iluminação através do aproveitamento natural
dos raios solares ou da energia gerada pela energia solar é uma solução limpa e ecológica que foi escolhida
por nós para ser trabalhada como solução de energia limpa e auto sustentável pra atender à demanda
mundial atual (MEYER, 2017).
A utilização de energias limpas, como a energia solar, gera economia tanto pela adoção de
materiais mais baratos quanto pela preservação do meio ambiente. Aqui, o que é explorado para produção
de energia elétrica são os raios solares, disponíveis em abundância na região. Um dos fatores que têm
dificuldade a ampla utilização destas energias é a falta de acesso as tecnologias que as produzem. Não
encontramos trabalhos que tivessem como objetivo baratear e popularizar estas tecnologias, permitindo que
fossem acessíveis a comunidades indígenas. Por isto, optamos por trabalhar em um projeto de extensão,
técnicas de iluminação que utilizassem materiais baratos, reciclados, e de fácil aquisição pelos povos
indígenas (SO HISTORIA, 2017). Escolhemos este público, por reconhecer a contribuição social deles e
enxergá-los como engajados nas causas de presenvação da natureza (LAMIM-GUEDES, 2017). Além
disso, não encontramos também trabalhos que lhes ensinassem a produzir tais materiais e por tal motivo
que produzimos um curso como parte deste trabalho.

Método
Para execução do projeto, dois produtos foram escolhidos: a Lâmpada de Moser (Figura 1) e
3
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Luminárias Solares (Figura 2). A Lâmpada de Moser, projeto original de Alfredo Moser, em 2002, porque
produz iluminação diurna através da replicação de raios solares e utiliza em sua construção garrafas PET e
lixo eletrônico. Após alguns testes com diferentes materiais de apoio e colagem, resolvemos fazer uma
adaptação e chegamos a um formato satisfatório. Nossas lâmpadas de Moser utilizaram material de forro
PVC de 30 cm para sustentação, invés de telhas de amianto. Estas se mostraram de maior facilidade para
produção e também mais fáceis de serem fixadas nos telhados das casas tradicionais indígenas. Além
disso, também contavam com uma garrafa PET de 2 litros transparente, 4 colheres de água sanitária, meio
coco Inajá e água. Para colar, utilizamos cola para PVC e cola de silicone para vedar.
Já as Luminárias Solares são compostas de: placa solar, bateria, interruptor, fios, haste para fixação
e lâmpada. E foram escolhidas por serem uma opção que pode utilizar a luz solar para carregar a bateria
durante o dia e prover iluminação noturna. Desmontamos 2 destas para entendermos como funcionavam e
poder estudar diferentes formas de aplicação das mesmas.
Depois que estudamos sobre estes produtos, aprendemos a confeccionar e pensamos as melhores
aplicações, decidimos por ministrar um curso ensinando a produzir e manipular estas tecnologias.
Procuramos a Associação Yamurikumã de Mulheres Xinguanas para parceria na execução do projeto nas
aldeias (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2017). Esta associação sugeriu a Aldeia Kuluene para realização
do projeto e possibilitou o intermédio com esta para que acontecesse.

Resultados e Discussão
A execução do curso ocorreu na aldeia Kuluene, do povo Xinguano. Os ministrantes do curso foram
o professor orientador e a aluna bolsista. Participaram 22 alunos indígenas das aldeias Kuluene, Tanguro,
Kalapalo, Yawalapiti e Tapirapé, dentre os quais duas eram representantes da Associação Yamurikumã de
Mulheres Xinguanas. Foram produzidas 23 lâmpadas ecológicas (lâmpadas de Môser) e adaptadas 11
lâmpadas solares para utilização em ambientes internos e externos nas aldeias.
Este projeto teve seus resultados apresentados na Mostra de Extensão do WorkIF 2018, onde
também foram realizadas oficina de produção da lâmpada de Moser, demonstração de utilização e
configuração das luminárias solares e rodas de conversas sobre energias renováveis (MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, 2018) e a viabilidade de utilização de energia solar.

Conclusões
A execução deste projeto possibilitou levar o conhecimento da produção de alternativas de
iluminação, utilizando técnicas de energia limpa para indígenas em aldeias no Xingú. Também, na Mostra
de Extensão conscientizamos as pessoas a cerca do impacto da produção de energia a partir de queima de
materiais ou de hidroelétricas. Discutimos sobre energias limpas, energias renováveis e também sobre a
viabilidade econômica e econlógica da utilização de energia solar como uma alternativa de iluminação. Além
da população externa beneficiada os envolvidos internamente com o projeto também tiveram uma
exponencial em sua curva de aprendizado sobre energias alternativas e preservação ambiental.
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Figura 1 – Lâmpada de Moser

Fonte: arquivo pessoal.
Figura 2 – Luminária Solar

Fonte: arquivo pessoal.
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Resumo:
Os ovos são fonte de proteína de qualidade, de baixo custo e de potencial de crescimento produtivo no
Brasil. Para levar o produto ao consumidor, são necessárias utilização de técnicas de higienização que
favoreçam maior tempo de prateleira e aceitação pelo consumidor. Neste estudo abordamos a qualidade
externa da produção de ovos de aves semi-confinadas, sem raça definida, criadas na Unidade de Ensino e
Produção Agropecuária do IFMT campus Barra do Garças. Para manter a qualidade externa dos ovos serão
estabelecidos métodos de higienização alternativos e avaliação da integridade, deformidade, tamanho e
coloração da casca, em comparação com técnica convencional de lavagem com água aquecida entre 35 a
45ºC, seguido de secagem rápida, utilizada pela indústria. Ovos impróprios com trincas ou deformados
serão descartados. Os métodos alternativos serão limpeza com de palha de aço, bucha vegetal e bucha
convencional de cozinha para retirada de impurezas aderidas à superfície da casca, sem romper a selagem
natural. Esta metodologia será aplicada durante o estágio supervisionado de alunos do curso de Técnico de
Alimentos Integrado ao Ensino Médio, atividade integrante de projeto de ensino do campus Barra do
Garças. Espera-se que, após a limpeza, os ovos apresentem manutenção da qualidade da casca,
mantendo-se sua baixa permeabilidade à umidade, sem arranhaduras, sem indícios de contaminação,
favorecendo maior tempo de prateleira e que estejam visualmente apresentáveis. Conclui-se que a
manutenção da higiene é necessária para manter a qualidade do produto final, o que garante a segurança
alimentar para o seu consumo. A participação dos alunos favorece a interação da teoria com a prática o que
permite a melhor aprendizagem do conteúdo. Além disto, a instauração de boas práticas de fabricação na
produção de ovos permitirá o desenvolvimento do setor produtivo do campus e contribuindo para melhoria
das atividades de ensino.
Palavras-chaves: alimentos, avicultura, postura, sanidade animal.

4

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) – Campus Barra do
Garças.

VI Jornada de Ciência e Tecnologia
“Conexões: Educação e Trabalho”
Barra do Garças – MT
26 a 31 de agosto de 2019
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Resumo:
O processamento de rabanetes oferece a possibilidade de se agregar valor ao produto, mantendo seu
estado físico, sem que haja perda da qualidade em comparação ao in natura. Tendo em vista problemas
decorrentes devido a ingestão de alimentos contaminados por microrganismos patogênicos, a análise
química (pH) de rabanetes em conserva serve como análise confiável para predição de crescimento
microbiano em alimentos. O presente trabalho foi conduzido nas dependências do Instituto Federal de Mato
Grosso - Campus Barra do Garças, desde a colheita, passando pela produção da conserva até a análise
química. Os rabanetes foram minimamente processados e para a análise foi usado um peagâmetro de
mesa, papel indicador, pisseta, pipeta volumétrica, béquer e pera de sucção. As amostras foram divididas
em 4 tipos diferentes (Figura 1), salmoura em rodelas, salmoura em cubos, picles em rodelas e picles em
cubos, tratadas por 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Todas as amostras analisadas estavam seladas
hermeticamente antes do início da análise. Após a primeira análise, as amostras foram armazenadas em
refrigerador e as posteriores medições realizadas em intervalos de 2 a 3 dias. Constatou-se que mesmo
após aberta, as amostras mantiveram um pH relativamente estável, com médias de 3,85 para as amostras 1
e 2 e 4,29 para amostras 3 e 4 (Tabela 1). As amostras 3 e 4, por sua vez, foram analisadas com auxílio do
papel indicador, diferentemente das amostras 1 e 2 que foi utilizado peagâmetro de mesa. As médias
obtidas, assim como os resultados individuais, estão dentro dos resultados esperados e atendem aos
padrões de qualidade, que se estabelece em 4,5 o pH recomendado para conservas de vegetais. Isso quer
dizer que o objetivo da conserva, que é conservar, foi alcançado e por isso, podemos garantir a segurança
ao consumidor.
Palavras-chaves: conservas, rabanete, microrganismos, pH.
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Figura 1 – Rabanetes em conservas

Fonte: Laboratório de alimentos. IFMT – Campus Barra do Garças
Tabela 1 – Valores das características químicas (pH) nas amostras de rabanete em
conserva
Amostras
1
2
3
4

1º Análise
3,23 pH
3,37 pH
4,19 pH
4,62 pH

2º Análise
3,28 pH
3,53 pH
4,12 pH
4,27 pH

3º Análise
4,22 pH
4,50 pH
4,11 pH
4,50 pH

4º Análise
4, 22 pH
4,50 pH
4,11 pH
5,00 pH

Fonte: Laboratório de alimentos. IFMT – Campus Barra do Garças

Média
3,73 pH
3,97 pH
4,13 pH
4,46 pH

VI Jornada de Ciência e Tecnologia
“Conexões: Educação e Trabalho”
Barra do Garças – MT
26 a 31 de agosto de 2019

ANÁLISE SENSORIAL DE CONSERVAS DE RABANETES
Rafaela Balbino Simões1; Bruna de Sousa Campos1*; Maria Eduarda Oliveira de Jesus1; Jhoseff
Rodrigues1; Vitor Farias1; Amanda de Oliveira de Jesus1; Vinicius Caetano Camargo1.
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Barra
do Garças.
* rafaela_bsimoes@hotmail.com
Resumo:
O processamento de conservas acidificadas seguras ao consumo humano requer a aplicação
conjunta de procedimentos de tratamento térmico e acidificação. Após o processo de
fabricação das conservas, duas semanas depois, foi realizada o teste de Análise Sensorial, que
teve como objetivo avaliar o sabor e aceitabilidade dos provadores com as nossas amostras.
Os provadores foram compostos por um total de 45 pessoas não treinadas, sendo eles
servidores e alunos do Instituto. Os provadores avaliaram os produtos em escalas de 1 a 9 em
relação ao sabor. Foi possível observar que a amostra que obteve maior aceitabilidade foi a de
Salmoura em rodelas, com média de 5,5, seguida do tipo Picles em cubos (5,36), Picles em
rodelas (5,05) e Salmoura em cubos (5,02) (Tabela1). Podemos concluir que, de maneira geral,
as conservas se mostraram eficientes, pois conservaram as características sensoriais do
produto por um elevado período de tempo, demonstrado pelas respostas positivas em todos os
tratamentos (Figura 1 e 2).
Palavras-chaves: aceitabilidade, conservas, sensorial, análise
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Tratamento
Salmoura em cubos
Picles em rodelas
Salmoura em rodelas
Picles em cubos

Tabela 1- Resultados obtidos
Médias
Gosto
5.02
5.05
5.50
5.36

Figura 1- Avaliação de compra dos rabanetes em conservas

Fonte: estudo de caso dos resultados obtidos
Figura 2- Avaliação sensorial dos rabanetes em conservas

Fonte: Resultados obtidos

Compra
2.93
3.00
3.43
2.98
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Atuação Enzimática na Bebida Kombucha
Allison Souza Oliveira1*; Daniele Barbosa Spanhol1; Diogo Lourenco Valverde¹; Nathalia Azevedo
Mauerverck¹, Vinícius Camargo Caetano¹
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Barra do Garças
* allisonoliveiraoficial@gmail.com
Resumo:
As enzimas são importantes na produção de diversos alimentos, sendo elas proteínas globulares que tem a
principal função de serem biocatalizadoras, ou seja, aceleram o processo de reações bioquímicas nos
alimentos. A kombucha é uma bebida probiótica produzida através da fermentação do chá. Ela traz diversos
benefícios para a saúde, tais como: melhora na digestão dos alimentos; a presença do ácido glucurônico,
importante para o bom funcionamento do fígado; boas concentrações das vitaminas B1, B2, B3 e B12,
necessárias numa dieta equilibrada e saudável. Este trabalho tem como objetivo apresentar a atuação da
enzima invertase na produção da kombucha, mostrando assim as suas reação físico-químicas e suas
funções. Este é um trabalho de revisão bibliográfica, onde foram utilizados artigos científicos retirados de
sites de busca como o SCIELO e livros da biblioteca do Instituto Federal de Mato Grosso relacionados com
o tema. Os microrganismos presentes na kombucha produzem enzimas que atuam no processo
microbiológico do chá, sendo um dos produtos resultantes a sacarose, o substrato utilizado para ser
realizado a simbiose. Como resultado, obtivemos que a atuação da enzima invertase resultou na hidrólise
da sacarose produzindo frutose e glicose, auxiliando na fermentação do chá e assim na produção da
kombucha. Pode-se então concluir, que as variedades de chás e diversos outros produtos no mercado
alimentício, em específico de bebidas probióticas, fazem grande utilização de enzimas, que facilitam e
diminuem o tempo de produção, garantindo um produto de qualidade.
Palavras-chaves: kombucha, enzimas, probiótica.
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Função enzimática na produção de frutoligossacarídeos (FOS)
Kimberly Dutra Alves¹; Vitória Gomes Santana1; Vitória Maria Ribeiro1; Vinícius Camargo Caetano1*
1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Barra do Garças
*vinicius.caetano@bag.ifmt.edu.br

Resumo:
As enzimas, devido sua função catalisadora, têm um papel fundamental na produção de alguns alimentos,
como por exemplo, os frutooligossacarídeos (FOS), carboidratos fibrosos chamados de açúcares
não-convencionais, por serem mais solúveis que a sacarose e fornecerem 30-50% da doçura desta. O
objetivo do presente trabalho é apresentar os frutooligosacarideos, seus efeitos benéficos a saúde, e as
principais funções enzimáticas em sua produção. Para concluí-lo foi feita uma revisão bibliográfica através
de sites de busca como SCIELO, em livros e revistas da área de alimentos. O FOS é produzido
naturalmente em diversos vegetais, porém em baixas concentrações, desta forma não exercendo suas
funções benéficas ao corpo humano. Todavia, por meio de funções enzimáticas, com a utilização da enzima
β-frutofuranosidase, enzima pertencente à família GH32 das glicosil hidrolases, podem ser produzidas em
larga escala na indústria com atividade de transfrutosilação. Por possuírem importantes componentes
bioativos, destaque para os prebióticos, os frutooligossacarídeos, quando consumidos, melhoram o
equilíbrio na microbiota gastrointestinal, ocasionando boas respostas para o organismo humano, tais como:
redução da pressão sanguínea em hipertensos, redução da absorção de carboidratos e lipídeos séricos,
melhora no metabolismo de diabéticos, diminuição da produção de toxinas cancerígenas, entre outros.
Devido às suas propriedades funcionais e de baixo valor calórico, os FOS podem ser utilizados na indústria
alimentícia como aliado para a fabricação de sorvetes e sobremesas lácteas com rotulagens que trazem
“açúcar reduzido”, “sem adição de açúcar”, entre outros. Também podem ser encontrados em mastigáveis
infantis, barras de cereais e podem estar presentes em barras energéticas para atletas. Existe uma alta
demanda por FOS de origem microbiana, o que promove a expansão do mercado de açúcares funcionais.
Conclui-se que a ingestão diária de FOS como alimento promove benefícios à saúde, servindo como uma
alternativa para aqueles que querem ter uma dieta saudável.
Palavras-chaves: vegetais, açúcar, enzimas, alimentação saudável.
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Figura 1 – Produção de FOS

Fonte: Elabora pelos autores.
Figura 2 – FOS em pó

Fonte: Mitushi Biopharma
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Figura 3 – Alimentos onde podem ser encontrados os FOS
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Utilização das enzimas no leite fermentado
Ângela Rafaela Carvalho Gomes1, Larissa Silva Santos*1, Victória da Cruz Mota1, Vinicius Camargo
Caetano1
1
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Resumo:
O presente trabalho irá retratar um pouco sobre enzimas, que são proteínas catalisadoras com grande
importância na indústria de alimentos por sua eficiente catalisação das reações, sem causar reações
secundárias no produto. O leite fermentado é o resultado de um leite com a presença de uma ou mais
bactérias que ajudam a chegar às características finais do produto, além de ser benéfico para a flora
intestinal e classificada como alimento funcional. Portanto este trabalho tem como objetivo analisar a
utilização das enzimas em produtos de origem láctea, em especial, o leite fermentado. Este estudo de
revisão bibliográfica teve como ferramenta a biblioteca do IFMT – Campus Barra do Garças e o site do
periódico Capes, através das palavras-chaves: leite fermentado; enzimas lácteas; enzimas; fermentação de
produtos lácteos. A partir dessas pesquisas, observou-se que alguns microrganismos atuam na fermentação
do produto lácteo, sendo os principais: Lactobacillus Acidophilus, Lactobacillus Casei Shirota,
Bifidobacterium sp., Streptococus subsp. Thermophilus, que, além de proporcionarem a eubiose intestinal,
ou seja, um equilíbrio da microbiota intestinal, produzindo enzimas necessárias para a fermentação do leite,
em especial a galactosidade e a protease. A galactosidade tem como função hidrolisar a lactose e a
transformar em galactose e glicose. A protease, por sua vez, atua degradando as proteínas por hidrólise das
ligações peptídicas. Levando-se em consideração esses aspectos, entende-se que o produto citado se trata
de um alimento probiótico que auxilia na saúde humana e, além disso, que os microrganismos presentes no
mesmo são de suma importância na produção das enzimas que realizam a fermentação do produto lácteo.
Palavras-chaves: Enzimas lácteas; Fermentação; Microrganismos; Alimento funcional; Probiótico.
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Educação
A importância da Arte para a Saúde Mental
Guilherme Sousa¹, Maria Eduarda Carvalho1, Nathasha Loureny Lima1, Mara Maria Dutra1
1
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Resumo:
A Arte vem sendo expressa e utilizada de diversas maneiras, entre elas, no auxílio para o tratamento da
saúde mental. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgados no ano de 2017, em
2015, no Brasil, 18,6 milhões de pessoas tiveram algum tipo de transtorno de ansiedade, e 11,5 milhões de
brasileiros sofreram de depressão. O presente estudo tem por objetivo verificar se os estudantes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus Barra do Garças (IFMT), possuem
conhecimento sobre a importância da Arte para a saúde mental. Para o percurso metodológico, propomos
um questionário online contendo perguntas abertas e fechadas, enviadas a 5 estudantes de cada turma
dos 2° anos dos cursos de Ensino Médio Técnico em Alimentos, Administração, Controle Ambiental e
Informática, totalizando 20 participantes. Os resultados demonstram que a maioria dos participantes (87,5%)
acredita que a Arte é importante para o auxílio no tratamento do bem-estar mental e a utilização de métodos
artísticos neste tratamento. Os outros participantes (12,5%) responderam que não veem importância da Arte
no tratamento de doenças mentais e que não concordam na utilização de métodos artísticos no tratamento.
Percebeu-se que a maioria dos entrevistados consideram a Arte importante para o tratamento da saúde
mental, e acreditam ser importante o desenvolvimento de mais projetos nesta área.
Palavras-Chave: Saúde, Conhecimento, Arte, Importância.

VI Jornada de Ciência e Tecnologia
“Conexões: Educação e Trabalho”
Barra do Garças – MT
26 a 31 de agosto de 2019

A importância da Arte Visual para os estudantes do Ensino Médio Integrado do
IFMT Campus Barra do Garças¹
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Resumo:
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 o ensino da Arte é um
componente curricular obrigatório, que se apresenta nos diversos níveis da educação básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos. O presente estudo tem por objetivo verificar a importância
da Arte Visual para os estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato grosso
Campus Barra do Garças. Trata-se de uma pesquisa básica com uma abordagem quantitativa que
apresenta os dados de um questionário contendo perguntas abertas e fechadas, aplicado a 60 estudantes
matriculados em todos os cursos e turmas do ensino médio integrado do IFMT Campus Barra do Garças.
Os resultados demonstraram que grande parte dos estudantes (63,33%), não participou de alguma
atividade que remetesse a arte visual em sua vida acadêmica, acredita-se que esse possa ser o fator que
tenha levado 38,34% dos estudantes a responderem que não percebem a importância da utilidade da arte
visual no meio acadêmico. Em contraposição, quando questionados se percebiam que a Arte Visual faz a
diferença na vida dos estudantes do Ensino Médio Integrado, a maioria (78,33%) respondeu que sim.
Percebeu-se que a maioria dos participantes não possui uma clareza conceitual a respeito do que seja Arte
Visual, no entanto, o fato da maioria dos participantes perceberem sua importância na vida dos estudantes
do Ensino Médio pode ser considerado um fator para rever a quantidade de aulas previstas nos Projetos
Pedagógicos de Cursos de Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Mato Grosso.
Palavras-chaves: Arte Visual, Educação, IFMT, Barra do Garças.
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A importância da Arteterapia para pessoas com deficiência em Barra do Garças
Kemilly Rodrigues Martins1; Lauanda Barros Ribeiro1; Ryssa Kerollyn Vieira de Moraes1; Mara Maria Dutra1*
1
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Resumo:
Pessoas com deficiência física apresentam limitação da mobilidade e da coordenação geral, o uso da
fisioterapia é muito importante no tratamento, pois visa o desenvolvimento de possibilidades e
potencialidades a fim de obter melhor qualidade de vida e bem-estar. A fisioterapia abrange uma
especialidade denominada “Arteterapia” relativamente nova no mercado brasileiro, teve seu início em São
Paulo a mais de 20 anos, ampliando-se por todo o Brasil por meio de cursos de pós-graduação,
caracterizada por utilizar recursos artísticos em contextos terapêuticos. O presente estudo tem por objetivo
verificar qual a opinião dos acadêmicos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Vale do
Araguaia (UNIVAR) em relação à utilização da Arteterapia no tratamento de pessoas com deficiência.
Durante o percurso metodológico foi aplicado um questionário com questões abertas e fechadas à 20
estudantes do curso de Fisioterapia, matriculados no 2° semestre e 5° ano. Trata-se de uma pesquisa
básica com natureza mista, visto que contém dados quantitativos e qualitativos. Os resultados demonstram
que 50% dos estudantes matriculados no 2° semestre não possuem um conhecimento sobre o assunto, no
entanto 100% dos estudantes do 5° ano possuem conhecimento sobre Arteterapia. Quando questionados
sobre a divulgação da Arteterapia, 95% afirma que não é suficientemente divulgada na cidade de Barra do
Garças, no entanto 75% acredita que é um método que pode auxiliar no tratamento de pessoas com algum
tipo de deficiência, enquanto outros 25% afirma ser incapaz de responder, pois não possuem domínio do
tema. Verificou-se que o curso de Fisioterapia no qual estão matriculados fornece conhecimentos
consideráveis sobre o tema da pesquisa. Constatou-se que, os acadêmicos de fisioterapia consideram a
Arteterapia muito importante no tratamento de pessoas com deficiência, pois a forma lúdica do tratamento
estimula o desenvolvimento dos pacientes (principalmente na área infantil) e por utilizar a criatividade.
Palavras-chaves: Tratamento, Arteterapia, divulgação.
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A importância da disciplina de Arte para os estudantes
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Resumo:
A disciplina de Arte é uma forma de conectar o aluno com o mundo artístico. Contém caráter estético por
estar diretamente ligada ao indivíduo, demonstrando suas sensações. Música, dança, pintura e teatro são
consideradas linguagens artísticas. Por meio da Arte é possível aprender sobre um determinado grupo ou
indivíduo, pois ela expõe características históricas e culturais. O objetivo desse estudo é conhecer a opinião
dos estudantes do IFMT-Campus Barra do Garças sobre a disciplina de Arte. Trata-se de uma pesquisa de
natureza básica e de caráter quantitativo. A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário aplicado a
40 estudantes matriculados nas turmas de 1º ano dos cursos Técnicos em Administração, Alimentos,
Controle Ambiental e Informática do ensino médio do IFMT-Campus Barra do Garças, no qual 10
estudantes de cada turma reponderam questões abertas e fechadas. Os resultados apontam que 52,5% dos
participantes gostam da disciplina de Artes, já 72,5% afirmaram nunca terem participado de um projeto de
Arte. O fato de 95% dos participantes concordarem que Arte auxilia pessoas com problemas pessoais como
depressão ou ansiedade, demonstra que a Arte é importante para os estudantes. Com a pesquisa
percebe-se a importância dessa disciplina estar inserida nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Ensino
Médio Técnico da instituição.
Palavras chaves: Saúde, conhecimento, educação.
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Benefícios da dança na saúde dos estudantes do IFMT Campus Barra do Garças
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Resumo:
A dança é um conjunto de movimentos corporais que pode expressar sentimentos, emoções ou exprimir
uma mensagem. Geralmente utiliza movimentos rítmicos, com o auxílio de algum som. Esta pesquisa tem
como objetivo identificar qual a concepção dos estudantes dos 1º anos dos cursos de Ensino Médio Técnico
do IFMT Campus Barras do Garças sobre a dança, quais tipos mais gostam e se traz benefícios à saúde.
Trata-se de uma pesquisa básica com uma abordagem quantitativa que apresenta os dados de um
questionário contendo perguntas abertas e fechadas, aplicado a 40 estudantes matriculados nos Cursos
Técnicos em Informática, Administração, Controle Ambiental e Alimentos. Os questionários foram aplicados
a 10 estudantes de cada turma e foi realizado em junho de 2019. Os resultados obtidos demonstram que
dos 40 estudantes entrevistados, 57,5% gostam de dançar e 42,5% não gostam, e a minoria de 30% dança
com frequência. Dentre os diferentes tipos de dança, as que mais atraem os estudantes são o forró, funk,
hip hop e stiletto. Quando questionados se a dança traz benefícios à saúde, a maioria, 87,5% afirmou que
sim, e dentre os benefícios citaram melhora no condicionamento físico, nas articulações, ajuda no
metabolismo e no desenvolvimento da coordenação motora. Por meio do desenvolvimento dessa pesquisa
verificou-se que mesmo não tendo o hábito de dançar com frequência, a grande maioria dos estudantes do
IFMT Campus Barra do Garças percebe que essa é importante, pois pode promover uma melhor qualidade
de vida.
Palavras-chaves: Artes, Saúde, Alunos.
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EFEITOS DE EXERCÍCIOS DESPORTIVOS LÚDICOS NO ESTILO DE VIDA E SAÚDE
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Resumo:
A pesquisa teve como objetivo aferir se os alunos do ensino médio integrado do Instituto Federal de Mato
Grosso - Campus Barra do Garças praticavam esportes, como era a sua alimentação e também
conscientizá-los a desenvolver interesse por práticas desportivas no intuito de oferecer meios para um estilo
de vida mais saudável. As avaliações foram realizadas antes, durante e depois de um programa de
atividades esportivas lúdicas, ligadas às modalidades de basquete e natação. A coleta de dados dos alunos
começou à partir das medidas antropométricos, medição de gordura corporal e perímetro ósseo.
Treinamentos de natação e basquete foram efetuados com os alunos no Clube Balneário Peixinho e IFMT,
respectivamente, a fim de incentivar os mesmos a ter uma vida mais saudável por meio de práticas
desportiva lúdicas, ou seja, sem trabalho pesado e com baixa intensidade. Ainda assim, os alunos
participantes do projeto, motivaram-se a participar dos Jogos Intercolegiais e dos Jogos dos Institutos
Federais(Jifs), obtendo resultados satisfatórios já que o treinamento teve um curto período de tempo. Ao fim
do projeto, de um total de 32 voluntários, obtivemos os seguintes resultados: 75% dos alunos declararam
praticar atividades físicas, 70% declararam não ter uma alimentação saudável já que comem doces e
bebem refrigerante diversas vezes na semana, porém tinham o IMC (índice de massa corporal) ideal para
seus parâmetros corporais. Em termos das medidas corpóreas não foi possível verificar grandes diferenças,
e entendemos que isso se deu devida à extensa carga horária de trabalho dos alunos, o que acarretou na
falta de regularidade nos treinos. No entanto, foi perceptível uma maior conscientização por parte dos
jovens, já que não conciliavam a prática de esportes com a alimentação saudável. Dessa forma, o projeto
alcançou o seu objetivo, transmitindo uma visão mais ampla acerca da prática de esportes e
conscientização alimentar para um estilo de vida mais saudável
Palavras-chaves: Saúde; Alimentação; Conscientização; Esporte.
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Resumo:
Ensinar Física no Ensino Médio, especificamente em escola públicas, é um desafio. Para superá-lo é
imprescindível adotar práticas inovadoras de ensino. Neste sentido, o presente trabalho propõe ensinar
conceitos de Termodinâmica usando uma estação meteorológica experimental de baixo custo. A estação é
um produto educacional que segue as diretrizes do Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino
de Física (MNPEF), e foi aplicado junto aos estudantes da segunda série do Ensino Médio do Colégio
Estadual Luís Perillo, Goiânia-GO. Os sensores da estação foram montados em uma plataforma Arduino,
enquanto que o sistema de coleta de dados foi automatizado pelos estudantes com a ajuda do professor
durante as aulas práticas. São coletados pela estação dados de temperatura, pressão atmosférica, umidade
relativa do ar, precipitação pluviométrica, índices UVA e UVB. Esses dados podem ser acessados via
Internet através dos smartphones dos estudantes ou através da memória interna da própria estação. Em
determinado momento, os dados coletados da estação foram analisados em sala de aula, e serviram como
facilitadores de uma aprendizagem significativa de alguns conceitos da Física, tais como: temperatura,
calor, escalas termométricas, termômetros, umidade absoluta e relativa do ar, transmissão de calor e
radiação UV. Além dos conceitos de Física, foi possível trabalhar com os estudantes linguagem de
programação e eletrônica básica. A contextualização dos conceitos físicos nas predições climáticas, além
do fato dos estudantes colaborarem ativamente na construção da estação meteorológica, tornaram as aulas
de Física bastante atrativas. Pôde se verificar uma motivação muito grande por parte dos estudantes em
todas as etapas de aprendizagem. O trabalho está em fase de conclusão e pretende-se em breve ampliar
as discussões sobre as complexidades das predições climáticas.
Palavras-chave: Termologia, Estação Meteorológica, Arduino, Aprendizagem Significativa.
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Importância da Arte no IFMT Campus Barra do Garças e sua relação com a
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Santos4, Mara Maria Dutra1
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Resumo:
De acordo com o dicionário digital Aulete, Arte é a capacidade e aptidão do ser humano de aplicar
conhecimentos e habilidade na execução de uma ideia, de um pensamento. Diante do conceito percebe-se
que a Arte está presente em nosso cotidiano. Este projeto tem por objetivo verificar a importância da Arte
para os estudantes matriculados no IFMT Campus Barra do Garças, realizado por meio da aplicação de
questionários aos estudantes do 2° e 3° anos do ensino médio dos cursos Técnico em Administração.,
Informática, Controle Ambiental e Alimentos. Trata-se uma pesquisa do tipo básica, e é quantitativa, pois os
dados tabulados revelam resultados numéricos de 6 questões, dentre as quais foram feitas quatro questões
fechadas e duas abertas. Os resultados demonstraram que para 32% dos participantes a disciplina de Arte
não tem importância, para 56% é relativamente importante e 12% a consideram de grande importância.
Quando questionados se a Arte pode ser vista como um meio de comunicação entre as pessoas 84%
concordam, e essa afirmação corrobora a assertiva dos 92% dos participantes ao concordarem que ela
pode ser uma ferramenta importante para melhorar a saúde mental das pessoas. 30% dos alunos
concordam que a Arte é importante em seu curso, 48% acreditam que ela possibilita a criatividade, 18% não
concordam que a Arte pode auxiliar no seu desempenho escolar, 18% concordam que a Arte está presente
em seu cotidiano. Com essa pesquisa, foi possível observar por meio dos dados que os alunos consideram
a disciplina de Arte um meio de comunicação social, que também possibilita a criatividade e estimula a
imaginação.
Palavras-chaves: Participante, habilidade e projeto.
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Influência da arte no esporte
Gustavo Barbosa do Carmo Lopes1; Lucas Alves Miranda1; Victor Hugo dos Santos1; Victor Hugo Vieira
Nasser1; Walace Oliveira dos Santos1, Mara Maria Dutra1
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Barra do Garças
*mara.dutra@bag.ifmt.edu.br
Resumo:
O dicionário Online de Português apresenta que o esporte é uma prática metódica, individual ou coletiva, de
jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do
condicionamento corporal e da saúde e/ou competição. O presente estudo tem por objetivo verificar de qual
forma a arte pode estar inserida no esporte e a maneira como o esporte é visto e tratado no Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus Barra do Garças. Trata-se de uma pesquisa
básica com uma abordagem quantitativa que apresenta os dados de um questionário contendo questões
abertas e fechadas, aplicado a 50 estudantes matriculados nos primeiros anos dos cursos do Ensino Médio
Integrado em Alimentos e Informática. A pesquisa foi realizada no segundo semestre do ano de 2019. Após
a análise dos questionários verificou-se que 63,3% dos estudantes praticam ao menos uma modalidade
esportiva. Quando questionados se a arte está presente nos esportes, 40% afirmaram que concordam
parcialmente e 40% concordam totalmente. Verificou-se que 60% dos participantes do estudo concordam
totalmente que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato grosso valoriza o esporte. De
acordo com os resultados obtidos pôde-se concluir que a arte se faz presente nos esportes desde a
confecção dos uniformes dos times até as apresentações artísticas, ou na divulgação de determinado
esporte. Desta forma, a arte se torna muito importante para manter a popularidade do esporte.
Palavras-chaves: arte, esporte, IFMT.
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Multiplicador de Forças
Dirceu Luís Pich¹; Amanda de Oliveira de Jesus²*;
1
Escola Estadual Antônio Grhos Água Boa – MT; 2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso – IFMT.
amanda.jesus@bag.ifmt.edu.br
Resumo:
Desde os primórdios, o homem vem buscando formas de ajudar no desenvolvimento do seu trabalho,
inventando, criando e aprimorando ferramentas, armas e utensílios. Neste rol de equipamentos temos as
Máquinas Simples que vão desde um martelo, pregos a equipamentos mais elaborados como roldanas e
plano inclinado. Este trabalho busca mostrar como aulas de Física teóricas e práticas utilizando roldanas
fixas e móveis, plano inclinado e torque facilitam o aprendizado. Para isso, elaborou-se três maquetes ou
modelos, um para cada tema para desenvolver as aulas na prática. Segundo Brunner, o aprendizado leva
em consideração a curiosidade do aluno e o papel do professor como instigador dessa curiosidade, daí ser
denominada teoria ou método da descoberta. O ensino se consuma quando o significado do material que o
aluno capta é o significado que o professor pretende que esse material tenha para o aluno. Desenvolvendo
as 20 horas aula na turma de 1º ano do Ensino Médio percebeu-se que os estudantes tiveram maior
rendimento e prazer em aprender já que se vinculou aulas práticas com teóricas. Ao manipular as roldanas
com diversas massas e perceber a diferença de Força aplicada com e sem roldanas, com uma roldana fixa
e várias móveis aumenta a força aplicada (Multiplicador de Forças) ou simplesmente diminui a massa que
se deseja movimentar. O mesmo ocorreu com o plano inclinado onde puderam observar como se comporta
uma massa e facilita o movimento dessas massas deslizando no plano inclinado e usando uma roldana fixa.
Verificamos que levando em consideração o que o aluno já sabe o conhecimento se dá pela percepção ou
pela descoberta. Assim o trabalho se fez de extrema relevância pois os estudantes puderam interagir entre
eles, com o professor e com as maquetes para um completo desenvolvimento de aprendizagem.
Palavras-chaves: Máquinas, Roldanas, Plano Inclinado, Torque.
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Utilização de recursos musicais para a aprendizagem dos alunos do 1° ano do IFMT
Campus Barra do Garças
Kailany Luisa Arrais¹; Leticia Cunha Tavares¹; *Maria Eduarda Gaspar Maia¹, Sabrina Oricchio¹,  Mara Maria
Dutra¹
1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Barra do Garças
*eduarda.gasparmaia@gmail.com

Resumo:
A música é uma expressão artística reconhecida como uma das melhores maneiras de desenvolver a mente
humana e o raciocínio, promover o equilíbrio e a concentração, além de estimular a criatividade fornecendo
um bem-estar ao indivíduo. Pensando na importância da música para a sociedade, muitos educadores têm
introduzido a música na sala de aula, utilizando-a como recurso para a aprendizagem. O presente estudo
tem como objetivo verificar a importância da utilização da música no processo de ensino e aprendizagem de
estudantes matriculados nas turmas de 1° ano, dos cursos de ensino médio, do IFMT Campus Barra do
Garças. Trata-se de uma pesquisa de natureza básica que apresenta dados de um questionário contendo
perguntas abertas e fechadas, aplicado a 116 estudantes matriculados no 1° ano de todos os cursos
técnicos integrados ao ensino médio do IFMT Campus Barra do Garças. Os resultados apontam que 75%
dos estudantes do primeiro ano possuem algum tipo de dificuldade de aprendizagem de conteúdo durante
as aulas, e que 77,3% dessas dificuldades são relacionadas com matérias de ciência exata (Biologia,
Química, Física e Matemática). Foi possível verificar também que, mais da metade (50,8%) destes
estudantes nunca fizeram uso de nenhum recurso ligado à música, no entanto, os que usaram afirmaram
que tais recursos contribuíram de forma positiva para seu aprendizado. Os dados coletados mostraram
ainda que 87,1% desses estudantes acreditam que o uso de paródias auxilia na aprendizagem, e 53,9%
relataram que conseguem se concentrar e aprender algo novo enquanto escutam músicas. Diante dos
resultados é importante que os professores dessa Instituição façam uso da música visto que a maioria dos
participantes afirma que seu uso os auxilia na aprendizagem dos conteúdos.
Palavras-chaves: arte musical, ensino, aprendizagem.
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Engenharia
Desenvolvimento de um protótipo de material conjugado denominado “Concrenox”
a partir da união de chapas de aço inoxidável, pega do eletrodo revestido e
concreto
Eduarda Correia Silva1; Taynah de Kássia Marques da Silva1; Márcio de Andrade Batista1*
1
Universidade Federal de Mato Grosso,  Graduação em Engenharia Civil – Campus Araguaia, Instituto de
Ciências Exatas e da Terra – Unidade II
*engandrade10@gmail.com
Resumo:
A ideia de criação de materiais conjugados não é nova e tem como objetivo utilizar as propriedades
mecânicas de dois materiais dissimilares simultaneamente. Aço e concreto formam o material conjugado
mais comum, sendo também o mais utilizado na construção civil. Versátil e relativamente barato, o material
conjugado pode ser utilizado também na fabricação de pisos com uma superfície revestida de uma fina
(1,8mm) chapa de aço inoxidável, associando as propriedades mecânicas do concreto e as propriedades
químicas do aço inoxidável. O desafio é criar um engaste adequado entre a chapa de aço inoxidável e o
concreto. Para superar os obstáculos técnicos propostos nesse projeto, surgiu o conceito denominado
“Concrenox”, que visa criar âncoras de engaste fabricadas a partir do resíduo da pega de consumíveis. Para
o desenvolvimento do conceito Concrenox, foram preparados traços de concreto no laboratório de solos da
UFMT adequados com o dimensionamento de agregados graúdos e miúdos visando uma facilidade de
inserção do engaste produzido com as pegas de eletrodo revestido. Uma vez produzida a superfície
(chapas) de revestimento do aço inoxidável 316L e suas respectivas âncoras, inseriu-se as mesmas sob a
superfície do concreto previamente moldado e aguardou-se o período de cura de 03 dias. Após o período de
cura, o material conjugado, Concrenox, foi desenformado e teve suas extremidades cortadas visando
apresentar melhor acabamento estético. O material produzido apresentou efeitos estéticos e funcionais. As
ancoragens produzidas com a pega do eletrodo revestido produziram resultados bastante promissores
suportando forças de tração superiores a 300Mpa.
Palavras-chaves: Concrenox, Pega do Consumível, Mecanismo de Engaste, Eletrodo Revestido,
Sustentabilidade.
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Utilização da pega do eletrodo revestido como âncora de engaste para a confecção
de pisos aço inoxidável e materiais conjugados
Eduarda Correia Silva1; Taynah de Kássia Marques da Silva1; Márcio de Andrade Batista1*
1
Universidade Federal de Mato Grosso, Graduação em Engenharia Civil – Campus Araguaia, Instituto de
Ciências Exatas e da Terra – Unidade II
*engandrade10@gmail.com
Resumo:
De modo geral, levando-se em consideração as profundas transformações sociais e tecnológicas surgidas
nos últimos 20 anos, a indústria de fabricação e transformação de bens de consumo precisa incorporar em
seus processos produtivos o termo sustentabilidade. Isso implica em usar de modo inteligente materiais
disponíveis, de modo que esses não deixem de existir para benesse das gerações futuras. Dados da
empresa Esab, uma das maiores fabricantes de eletrodo revestido da américa latina, indicam que são
produzidas cerca de 28.000 toneladas por ano de eletrodos. Uma parte considerável do corpo do eletrodo
revestido, que tem a denominação de “pega do eletrodo” é totalmente descartada, uma vez que não
apresenta aplicações práticas, gerando assim um importante passivo ambiental. Ao aplicarmos o conceito
de sustentabilidade ao processo produtivo soldagem, foi possível criar uma aplicação estratégica e de valor
para esse resíduo (pega) ao transforma-lo em uma âncora. A chapa de aço inoxidável 316 L com
dimensões de 18 cm X 05 cm, com a técnica de união de liga adequada, foi ancoradas (no laboratório de
processos da UFMT) com a pega do consumível ER 308L da marca Esab. Duas pegas de eletrodo com
cerca de 4 cm de comprimento, foram devidamente preparadas, com a retirada do revestimento residual e
foram transformadas em âncoras. As chapas após resfriamento completo foram submetidas a ensaios de
tração. Os resultados foram graficados e tabulados, demonstrando que a técnica de ancoragem, utilizando
este resíduo possui uma junção de união com limite de tração superior a 300Mpa. Além disso a técnica
apresenta potencial de usos futuros na fabricação de pisos táteis de baixo custo, mas como valor agregado,
servido assim como elemento para fabricação de novos materiais conjugados.
Palavras-chaves: Pega do Eletrodo Revestido, Sustentabilidade, Resíduo Metálicos, Material Conjugado.
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Gestão
Benefícios do Controle de Estoque Web
Victor Cardoso Fiuza¹*; Lukas Nery Demellas¹; Antônio Carlos de Freitas Silva¹, Gleiner Rogerys Marques
de Queiroz¹
¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Barra do Garças
*victorpaje@gmail.com
Resumo
A gestão inadequada de estoque segundo pesquisa realizada pelo Sebrae, chamada “Causa Mortis: o
sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros cinco anos de vida”, 34% das organizações destacaram a
gestão eficiente como o fator mais importante para a sobrevivência de um negócio. Uma má gestão pode
proporcionar falhas no controle sobre as mercadorias que obviamente ocasionaria a perda de vendas,
produtos e a credibilidade pelo seu cliente. Para que possa-se obter uma boa qualidade no controle de
estoque, e também uma economia de tempo e dinheiro para obter ótimos resultados na administração de
uma empresa de maneira bem simples, sendo desenvolvido uma aplicação Web a qual chamamos de
“Estoque Web X”. A aplicação “Estoque Web X” está focada no controle de estoque em pequenas
empresas, tornando-se uma ferramenta prática e barata para a administração de seu estoque, não
necessitando de uma vasta experiência com softwares para manuseá-la, pois será uma aplicação intuitiva e
de fácil implementação, atendendo os requisitos necessários para uma boa gestão. No desenvolvimento
desta aplicação está sendo utilizada a linguagem de marcação de hypertexto, versão 5 (HTML5), folhas de
estilo em cascata, versão 3 (CSS3). Com essas ferramentas conseguimos facilitar o desenvolvimento da
aplicação e reduzir os gastos de sua implementação, haja vista que são ferramentas gratuitas e com vasta
documentação. Durante o levantamento de requisitos, que é a etapa de desenvolvimento onde obtemos as
necessidades dos possíveis usuários, percebemos que alguns usuários entrevistados não tinham a mínima
noção do quanto é simples e barato organizar um estoque, não sabendo da importância de uma boa
administração de estoque. Assim, com a utilização de um esboço da nossa aplicação eles perceberam que
pode ser uma ferramenta fundamental na administração de uma empresa.
Palavras-chaves: Estoques, Web, Aplicação Web, Agilidade, Gerenciamento.
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Diagnóstico Participativo Assentamento Serra Verde
1

5

Thiago Longuinho Antiquera1*; João Luis Binde1; Daisy Rickli Binde1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) – Campus Barra do Garças
*
thiagolantiquera@gmail.com

Resumo:
Há indicativos, de acordo com algumas pesquisas que debatem acerca do futuro da agricultura familiar, que
a pequena propriedade de caráter familiar camponês tem tido decréscimo cedendo espaço para empresas
agrícolas capitalizadas e produtivas. Nesse contexto há um crescente interesse de estudiosos nessa área,
que consiste em uma preocupação pela temática ambiental e da sustentabilidade. Nesse sentido a presente
proposta de pesquisa visou fazer um diagnóstico prévio da atual situação em que se encontram os
moradores do Assentamento Serra Verde (ASV), seu modo de vida e subsistência, recursos naturais, bem
como as tecnologias utilizadas. O processo de desapropriação do Assentamento iniciou em 2004, mas
somente foi efetivado em 2009, por força do Decreto Expropriatório de 16 de abril de 2007, e criado através
da Portaria nº 035/2009. Antes, as famílias dos Sem Terra ocupavam as margens da rodovia BR-070
próximo ao local que hoje estão assentados. Situado a uma distância de aproximadamente 30 Km do
município de Barra do Garças - MT, possui uma área de cerca 2,1 mil hectares e aproximadamente 100
famílias. Como forma metodológica utilizou-se uma abordagem qualitativa, delineada pela pesquisa-ação,
aqui entendida como pesquisa-participante, em que a participação, investigação e ação educativa são
momentos de um mesmo processo. Portanto, há apropriação coletiva do saber na tentativa de romper com
dicotomia entre teoria e prática, sujeito e objeto, com objetivo de transformação social. Nessa perspectiva os
interessados participam da ação de forma organizada e planejada em torno de uma problemática comum.
Os resultados apontam que os principais problemas enfrentados no local são: o solo de parte dos terrenos é
de baixa fertilidade e degradado, fator que prejudica a produção agrícola; ausência de cooperação entre os
assentados; ausência aguá canalizada para o plantio em algumas propriedades; carência de recursos
financeiros, carência de tecnologias e mão de obra especializada. Tal conjuntura impede o pleno
desenvolvimento da comunidade local.
Palavras-chaves: Diagnóstico Participativo, Agricultura familiar, Pesquisa-ação.
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Gestão da sustentabilidade no IFMT– Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do
Estado de Mato Grosso – Campus de Barra do Garças
1

Luciana Torres1*; Deise Palaver Garcia1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) – Campus Barra do Garças
* torres.lu@gmail.com

Resumo:
A crescente preocupação com a sustentabilidade e a prática de gestão ambiental vem ganhando espaço
nas mais diversas organizações, incluindo nas Instituições de Ensino (IE), que possuem um papel
importantíssimo na geração e transmissão de conhecimento, também é consenso para muitos autores que
as mudanças culturais em prol do desenvolvimento sustentável dependem muito da participação efetiva das
IE. No entanto a temática ainda é desafiadora, desde o estabelecimento de prioridades e práticas mais
sustentáveis até as formas de mensuração, ou seja, o quanto as ações dessas instituições estão alinhadas
com os princípios da sustentabilidade. Instituições que conseguem estabelecer um modo sistemático de
realizar um processo podem gerir, medir e controlar suas ações de modo eficaz, é o que se denomina
maturidade. Em virtude disto, este trabalho tem por objetivo avaliar o grau de maturidade em relação à
sustentabilidade no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso (IFMT) – Campus
de Barra do Garças. O estudo será desenvolvido com o emprego do método de estudo de caso, além da
pesquisa bibliográfica, para a coleta de dados será utilizado o instrumento de pesquisa proposto no Modelo
de Maturidade em Sustentabilidade para as Instituições de Ensino Superior (MMS-IES). Com o
desenvolvimento do trabalho espera-se apresentar o quanto a instituição pesquisada está engajada com a
sustentabilidade, os resultados são fundamentais para que a organização conheça o patamar em que está e
assim possa definir estratégias adequadas em direção a um campus mais sustentável.
Palavras-chaves: Sustentabilidade, Instituição de Ensino, IFMT.
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Percepção da comunicação organizacional: um estudo de caso do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT)
Wilian Bezerra Andrade1; Deise Palaver Garcia1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) – Campus Barra do Garças;
*wilbezand@gmail.com

1

Resumo:
A comunicação interna tem sido considerada como um fator essencial para a qualidade na prestação do
serviço público. Estudos anteriores focam na eficiência dos instrumentos de comunicação, sendo pouco
explorada a percepção dos usuários a respeito desse processo, o que é fundamental para estabelecer
ações de melhoria na comunicação organizacional. Um processo comunicacional eficiente é determinante
no estabelecimento de um bom clima organizacional, o que também refletirá no engajamento e
comprometimento do público interno com a qualidade dos serviços a serem prestados, por sua vez, um
processo ineficiente é gerador de muitos conflitos interpessoais. Uma das formas de analisar se as
mensagens transmitidas são adequadas é por meio da percepção, ou seja, é verificar como o público olha,
sente e compreende as informações recebidas. Assim o desenvolvimento deste trabalho tem por objetivo
apresentar a percepção do público interno acerca da comunicação organizacional do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), para tanto, será necessário a utilização de métodos adequados, neste
caso, a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Já para a coleta de dados será utilizado como
instrumento de pesquisa o questionário contendo questões abertas e fechadas, e para finalizar, a análise
dos dados será de forma qualitativa. Com o desenvolvimento deste trabalho, espera-se apresentar a visão
que o público interno da instituição pesquisada tem acerca da comunicação interna, esses resultados são
importantes para a construção de estratégias que permitam melhorar os processos comunicacionais
internos e consequentemente, melhorar a prestação dos serviços prestados pelo órgão.
Palavras-chaves: Comunicação interna, organização pública, engajamento.
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SDR – Rádio Definido por Software
José Ivo Fernandes de Oliveira1*; Angela C. Melo2
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar de uma forma explicativa a tecnologia SDR – Rádio
Definido por Software aplicada aos dispositivos wireless que vem crescendo muito rapidamente na
atualidade, sua utilidade é fundamental para o tráfego de sinais analógicos ou digitais via rádio, ela aparece
com uma diversidade de nomes que mudam conforme o aplicativo que fazem seu uso, por exemplo: GSM Sistema Global para Comunicações Móveis, ZigBee – Rede sem fio para sensores de baixa potência, Micro
ondas, Bluetooth, Links de Satélites, Redes Wi-Fi, WiMax - wireless de grandes distâncias que variam de 6
a 9 km, etc. Neste contexto, o surgimento da plataforma de desenvolvimento do SDR – Rádio Definido por
Software apresenta um sistema que usa um hardware e um software dedicado GNU - General Public
License, ou simplesmente software livre, que tem suas funcionalidades básicas direcionadas para enviar e
receber as ondas do rádio por um dispositivo. Após revisão bibliográfica, conclui-se que o desenvolvimento
com esta tecnologia permite uma vasta gama de aplicações no espectro de Rádio Frequência, tanto de uso
civis e militares, e que motiva o seu estudo e a sua socialização o que pode satisfazer as demandas futuras
do mercado de trabalho do profissional de informática.
Palavras-chave: SDR, Wireless, GNU, Rádio Frequência.
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Informática
Automação dos Ares Condicionados do IFMT – Campus Barra do Garças
Utilizando Arduino
Samuel Barbosa Ramos1; Guilherme Ferreira Trindade1; Larissa Dourado da Silva1; Gleicy Vieira Caciano1;
Luíza Vitória de Araújo Gomes1; Antônio Carlos de Freitas Silva1
1
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Resumo:
Com a ascensão das inovações tecnológicas nas últimas décadas, a automação de processos manuais vem
se tornando cada vez mais frequente. Buscando essas ideias em novas tecnologias, procura-se
implementar uma forma fácil e satisfatória na automação de ares-condicionados, que proporciona um
melhor desempenho econômico e socioambiental ao IFMT – Campus Barra do Garças. Logo, o grupo focou
em uma revisão na literatura sobre as diversas problemáticas relacionadas ao tema, elaborando então, um
embasamento teórico que ampare a justificação do projeto e proporcione bases de conhecimento para o
início da aplicação prática. Com a parte escrita já bem estruturada, as aplicações práticas já começaram a
ser realizadas, e contam com layouts p
 rontos do site de gerenciamento. A elaboração da parte de hardware
do sistema, que ainda está em fase de testes individuais, se dará por um conjunto de componentes
interconectados e programados pela IDE do Arduino, que serão conectados com um sistema de controle
pela rede do Instituto, e que se comunicarão com os ares condicionados por meio de sensores
infravermelhos. A implementação de tal projeto, além de facilitar o trabalho dos assistentes de alunos, visa
também a diminuição do impacto ambiental promovido pelos aparelhos de ar-condicionado, uma vez que
emitem diversos gases prejudiciais ao meio ambiente e camada de ozônio.
Palavras-chaves: Automação, Ares-condicionado, Arduino.
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Benefícios da Rede 5G
Victor Cardoso Fiuza¹*; Lukas Nery Demellas¹; Joelias Silva Pinto Junior¹
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*victorpaje@gmail.com
Resumo:
A 5º Geração de telefonia móvel (5G) que irá substituir a 4º geração (4G), têm o objetivo de aumentar a
velocidade na transmissão de dados e a conexão de usuários simultâneos. Necessitamos da rede 5G para
atender o aumento constante do número de dispositivos móveis, o 5G aumentará a velocidade de download
para até 10 GigaBytes (GB) por segundo, permitindo fazer um download de um filme em High Definition
(HD) que levaria horas com a tecnologia atual seja executado em alguns minutos. As redes 5G chamam
atenção pelas grandes evoluções que irão trazer às conexões. Com esta tecnologia será possível ter um
baixo tempo para um pacote de dados ir de um ponto designado para o outro (latência) e uma maior área
de cobertura, proporcionando também a realização do desenvolvimento dos esperados carros autônomos e,
será possível realizar cirurgias remotamente e até mesmo as conferências em vídeo serão mais realistas do
que as atuais havendo menos latência na comunicação. Esta rede irá revolucionar toda a estrutura de
conexão móvel, possibilitando novas aplicações que eram restritas pela falta de recursos oferecida pela
rede 4G, agora reduzindo as limitações de velocidade e aumentando o alcance da área de cobertura. A rede
5G está prestes a chegar ao mercado, no entanto poucas pessoas tem conhecimento de que ela ira suprir
muitos dos problemas da rede atual. Desenvolvedores afirmam que até 2020 a tecnologia estará disponível
no mercado e que a mesma irá vir com tudo para reformular a concepção de conexão do século XXI, ira
superar tudo que já foi inventado. Para o desenvolvimento de um capítulo para um livro sobre as evoluções
das redes de computadores na disciplina de redes de computadores, optamos por dissertar sobre os
benefícios da 5G pois é uma tecnologia pouco conhecida e com um potencial excelente, o objetivo do
capítulo é apresentar e esclarecer sobre as qualidades, os benefícios que ira proporcionar e até mesmo as
deficiências da rede e as inovações referentes as gerações anteriores.
Palavras-chaves: 5G, Tecnologia, Telefonia Móvel.
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Do analógico ao digital: a evolução das mídias
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Resumo:
As mídias, seja a partir de meios de comunicação ou entretenimento, como jornais, livros, fotografias e
serviços de streaming, acompanham o processo evolutivo da sociedade, sempre ascendendo novos
patamares, inovando o mercado e se tornando parte do cotidiano de grande parcela da população. Esta
dinâmica de evolução chamou nossa atenção, motivo pelo qual decidimos falar sobre este tema, por meio
de uma revisão bibliográfica, disposta em um capítulo de um livro sobre Redes de Computadores no Século
XXI, feito conjuntamente com a turma do 3º Ano de Informática do IFMT - Campus Barra do Garças. Tal
acontecimento só se tornou possível graças ao desenvolvimento técnico-científico, mais especificamente da
área da Rede de Computadores, que possibilitou uma eficaz integração e distribuição das mídias ao redor
de todo o mundo. Foi a partir dessa área, assim, que as pessoas, inicialmente, passaram a se comunicar
frequentemente umas com as outras por meio dos primeiros telefones, e depois, começaram a se
comunicar com conteúdos, primeiro por uma Internet discada e atualmente pela Internet do mundo
globalizado. Esse fenômeno de ampliação do acesso a meios midiáticos é, então, o ponto de estudo do
presente trabalho, principalmente no que concerne ao processo pelo qual o jornal, o livro e o cinema se
modernizaram. Consequentemente, atingindo seu ápice de alcance na era digital, que está sendo, assim,
estudado por meio de uma pesquisa centrada acerca da evolução das mídias, no qual procuramos definir o
atual estado da arte referente a esse tema.
Palavras-chaves: Mídia, Redes de computadores, Evolução.

VI Jornada de Ciência e Tecnologia
“Conexões: Educação e Trabalho”
Barra do Garças – MT
26 a 31 de agosto de 2019

Uma visão Ampliada Sobre o e-Sport
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Pedro Araújo Carvalho Martins¹;Cristiano Araújo do Santos Lima¹; Fábio da Silva Santos Júnior¹; Antônio
Carlos de Freitas Silva;
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Resumo:
Este trabalho tem como objetivo compreender o contexto dos esportes eletrônicos (e-Sports) no princípio
do século XXI. Os e-Sports podem ser definidos como competições realizadas de jogos eletrônicos
especialmente entre os profissionais. Com o passar dos anos esse universo vem se mostrando muito
promissor tanto financeiramente quanto tecnologicamente, e para evidenciar isso, abordaremos assuntos e
informações recolhidas por meio de pesquisas que influenciam diretamente na construção de um mercado
em torno dos e-Sports, e consequentemente, na popularização do mesmo. Discutiremos primeiramente
sobre a importância que a internet tem sobre esse mercado, e sobre como ela é essencial para outros
fatores que influenciam diretamente os e-Sports, tais como os jogos online e a cobertura midiática.
Discutiremos também sobre a formação dos os atletas profissionais, compreendendo como nasce a
motivação para se tornar um profissional e sobre quais são as expectativas para as próximas gerações de
atletas, traçando assim, um possível futuro para os e-Sports e
 m geral.
Palavras-chaves: internet, atletas, jogos online, mercado, profissionais.
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Uso do software FEHT para modelagem em elementos finitos da condução de calor
em paredes, visando otimização do conforto térmico
Danylla Nunes da Cruz1, Marcio de Andrade Batista1*
Universidade Federal de Mato Grosso, Graduação em Engenharia Civil – Campus Araguaia, Instituto de
Ciências Exatas e da Terra – Unidade II
* engandrade10@gmail.com
Resumo:
As profundas transformações sociais e tecnológicas têm forçado a engenharia civil buscar soluções cada
vez mais inteligentes e sustentáveis na área da construção civil. Entre esses desafios está a busca de
conforto térmico nas novas construções, uma vez que as smart cities demandam ainda um consumo
considerável de energia voltada a refrigeração urbana, compreender de forma técnica como o calor é
conduzido e dissipado em ambientes urbanos torna-se uma condição sine qua non para o desenvolvimento
de novos materiais de revestimento e isolamento térmico. Nesse sentido, o software FEHT apresenta um
toolbox bastante robusto para simulação de troca de calor em paredes e seus respectivos revestimentos.
Em sua abordagem matemática via FETH são realizadas simulações numéricas, utilizando elementos finitos
com malhas de até 1000 nós. No presente trabalho, foi aplicada a modelagem matemática elementos finitos
e o software FETH em uma parede regular de concreto com 20 cm de espessura e 2,8 m de altura, onde as
condições de contorno são as temperaturas externas da parede exposta diretamente ao sol e a temperatura
interna onde se deseja avaliar as condições de conforto térmico em residência urbana, sendo assim
submeteu-se a superfície externa a uma temperatura de 32°C e a superfície interna a 25°C. Para essa
aplicação o software FETH apresentou uma forte simplicidade de uso, uma ótima interface com o usuário e
permitiu determinar de forma estimada a temperatura em cada um dos nós da malha, demonstrando todo o
potencial de uso da ferramenta, disponibilizando também diferentes gráficos para ajudar na compreensão e
tabela com a indicação da temperatura em cada nó. Em trabalhos futuros a abordagem obtida pelo FETH
servirá para o desenvolvimento do conceito de “Parede Líquida".
Palavras-chaves: Sustentabilidade, FEHT, Smart Cities, Métodos Finitos, Parede Líquida.
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Meio Ambiente e Agroecologia
ALTERNATIVA DE BAIXO CUSTO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO
7
ASSENTAMENTO SERRA VERDE EM BARRA DO GARÇAS – MT
1

Enzo Negri Cogo1; Martha Tussolini1; Ivo Luciano da Assunção Rodrigues1*
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* ivo.rodrigues@bag.ifmt.edu.br

Resumo:
Um dos grandes problemas das pequenas propriedades rurais é o transporte da água dos córregos para o
restante das propriedades, pois normalmente não há pontos de energia elétrica nessas localidades e os
métodos tradicionais que não precisam de eletricidade necessitam de quedas d’água. O objetivo deste
trabalho foi desenvolver uma roda d’água com materiais alternativos que utilize a vazão do leito do córrego
sem a necessidade de grande diferença de altura. No desenvolvimento do protótipo 01 (Fig.1) da roda
d’água foram utilizadas tábuas de caixarias, conexões em PVC, esferas de mouse, rolamentos de gaveta e
automotivo, prime, mangueiras de PELBD (Polietileno Linear de Baixa Densidade), carcaça de extintor,
canos PVC para esgoto 100 mm, garrafas de água mineral 250 ml, arames e pregos, sacos de areia e
pneus. Optou-se por materiais reaproveitados e/ou de baixo custo acessíveis ao pequeno agricultor. O
protótipo 01 (Fig.1) foi instalado no córrego Peixinho em Barra do Garças/MT em caráter experimental. Com
a primeira versão da roda d’água foi possível o transporte de água a 3 metros de altura, a uma distância de
40 metros e com uma vazão de 4L/min.
Palavras-chaves: baixo-custo, roda d’água, sustentabilidade.
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Figura 1 – Protótipo 01 em funcionamento

Fonte: arquivo do projeto.
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Desenvolvimento do conceito de “Solo Líquido” visando minimização dos recursos
hídricos na produção de hortaliças
1

Aline Ferreira Ramos1; Marcio de Andrade Batista1*
Universidade Federal de Mato Grosso, Graduação em Engenharia Agronômica –
Campus Araguaia, Instituto de Ciências Exatas e da Terra – Unidade II
*engandrade10@gmail.com

Resumo:
Em um momento de profunda transformação social e tecnológica, questões como o uso dos recursos
hídricos, produção de alimentos e a fome são aspectos que tem despertado a atenção do mundo. Em
virtude das questões acima já destacadas e por se tratarem de temas de grande interesse social e
tecnológico, o presente trabalho tem como objetivo principal desenvolver uma tecnologia de impacto na
produção de hortaliças e fortalecimento da chamada agricultura vertical. A ideia do projeto visa a
minimização do uso de recursos hídricos na produção de hortenses e consequentemente a redução do uso
de fertilizantes na produção agrícola, garantindo assim produtividade e minimização de custos. Para atender
esses objetivos, foi desenvolvido o conceito de “Solo Líquido” que é a produção de um hidrogel que agregue
os objetivos citados. Após a preparação do “Solo Líquido”, foram inseridas cinco sementes de hortenses
pelletizadas em cada recipiente já previamente identificados nas concentrações já estabelecidas. A escolha
da espécie hortaliça alface (Lactuca sativa) p
 ara realização dos trabalhos experimentais deve-se ao fato de
ser uma espécie hortense de ciclo curto, baixo custo de aquisição e tempo de resposta relativamente rápido
(30- 45 dias) contribuindo assim para a aquisição dos dados experimentais e de reprodutibilidade (cada
ensaio foi replicado 2 vezes para melhor avaliação e determinação do erro). Obteve-se como resultados
experimentais o melhor desempenho de germinação e desenvolvimento foliar e radicular. As sementes que
não apresentaram germinação e desenvolvimento adequado foram devidamente descartadas.
Palavras-chaves: Solo Líquido; Hortense; Alface; Recursos Hídricos.

VI Jornada de Ciência e Tecnologia
“Conexões: Educação e Trabalho”
Barra do Garças – MT
26 a 31 de agosto de 2019

Produção de pellets com difusividade controlada de macro nutrientes visando a
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Resumo:
Em uma sociedade repleta de novos desafios tecnológico, a produção de alimentos para atender a
demanda das chamadas cidades sustentáveis (Smart Cities) vem de encontro direto ao conceito de
sustentabilidade. Assim existe um forte alinhamento entre as chamadas cidades inteligentes e os objetivos
do desenvolvimento sustentável, os denominados ODS. Entre os ODS está o uso consciente dos recursos
hídricos e é claro o aproveitamento total desse importante recurso. Basta lembrar que 95% da água doce
consumida é utilizada na agricultura. O presente trabalho tem por objetivo geral criar mecanismos de
produção de alimentos em áreas urbanas utilizando de forma maximizada recursos hídricos oriundos do
condensado de ar condicionado urbano e a pelletização de nutrientes visando uma difusão controlada de
nutrientes em sistemas hidropônicos urbanos. Para a maximização de nutrientes o sistema de
acondicionamento dos pellets produzidos é proposto um sistema de leito empacotado onde a água oriunda
do ar condicionado percola o leito e arrasta os nutrientes de forma controlada. Para a confecção do pellet foi
desenvolvida uma técnica de gotejamento visando obter pellets com esfericidade adequada e em
quantidades suficientes. Foi utilizado para a fabricação do pellet o suporte alginato de sódio devido sua
versatilidade, baixo preço e facilidade de manipulação. Em seguida os pellets obtidos, contendo os
nutrientes adequados para a produção de hortense (alface) foram curados durante 5 min em solução de
cloreto de cálcio 3%, foram retirados e lavados com água destilada e tiveram sua estabilidade química e
mecânica testada em cubas de vidro contendo material previamente preparado e complementado com
substratos. Os resultados obtidos indicaram pellets com estabilidade química adequada e boa
funcionalidade, apresentando uma durabilidade média de 03 dias.
Palavras-chaves: Sustentabilidade, Leito Empacotado, Pellets para Hidropônia.

