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DESCRIÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA
Projeto de Pesquisa: Avaliação da potencialidade aleopátca do extrato de   Hibiscus sabdarifa  
O presente trabalho tem como objetio principal a análise do efeito alelopátco das fores  Hibiscus sabdarifa (hibisco) no desenioliimento de plantas-modelo  L. satia (alface),  L.
esculentum (tomate) e C. satius (pepino) e o teste da sua potencialidade herbicida no controle germinatio da planta daninha E. heterophylla. O extrato aquoso bruto será preparado a
partr de 250 g dos cálices forais em 1al de água destlada. aos bioensaios de germinaçãoo serãoo utlizadas quatro repetççes de 25 sementes cada planta e as sementes serãoo distribuídas
em placas de Petri acondicionadas em câmara de germinaçãoo. Serãoo aieriguadas as iariáieis: germinabilidade (G), ielocidade média de germinaçãoo (V), tempo médio de germinaçãoo
(t), comprimento da radícula (CR), massa seca das plântulas e índice mitótco (II). Espera-se que o extrato H. sabdarifa exerça açãoo alelopátca inibitória sobre as sementes e plântulas
analisadas, podendo se transformar em uma alternatia natural para o controle de espécies iniasoras de culturas.

Projeto de Pesquisa: Cultura Afro-brasileira em Mato Grosso e a aplicação em sala de aula
O objetio do projeto é formular refexçes sobre as prátcas docentes, focando principalmente o ensino de história e cultura afro-brasileira no níiel médio. Almejamos perceber, por
meio das produççes acadêmicas, quais as principais metodologias usadas no estado de Iato Grosso para o reconhecimento e repasse da história e cultura local, bem como a sua
relaçãoo com as matrizes formadoras do poio brasileiro.  Intentamos ainda, perceber quais as flosofas e ideologias circulam o ambiente educacional na qual estamos inseridos,
constatando se a receptiidade ou aiersãoo a temátca negra, seriindo de base para possíieis interienççes de forma a contribuir com a lei 1a1a.6454/08 que determina a obrigatoriedade
desse conteúdo no ensino básico. Com esse quadro em mãoos, desejamos formular estratégias didátcas que possam ser utlizadas nas disciplinas de artes, história e literatura, nas
turmas IFIT, no Campus Aiançado Sinop, no ano de 201a7. Esperamos que a pesquisa possa contribuir, também, em outras disciplinas, auxiliando estas na utlizaçãoo desse saber como
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forma transiersal, auxiliando, mesmo que de forma pontual, na construçãoo de uma sociedade menos preconceituosa. A presente pesquisa se apoia no projeto de ensino: “Caminhos de
Iato Grosso: diiersidades do Brasil”, buscando materiais que nos forneça dados sobre o Estado, bem como o olhar sobre os alunos do projeto de ensino, focando principalmente a
cultura aqui estudada.

Projeto de Pesquisa: Robô Autônomo
Durante o projeto será construído e montado um robô, com capacidade autônoma de moiimentaçãoo, que será capaz de se moier independentemente para o local que tier maior
incidência de luz. Ele conseguirá desiiar de obstáculos e procurará caminhos alternatios, quando nãoo conseguir seguir em frente, até que consiga chegar a um ponto que tenha
incidência de luz com maior intensidade. Serãoo utlizados sensores para identfcar a direçãoo da iluminaçãoo e sensores para identfcaçãoo de obstáculos. O robô será construído
utlizando a plataforma Arduino que conta com um microprocessador, portas analógicas e digitais para utlizaçãoo de sensores, também possui componentes eletrônicos para poder se
moiimentar, como rodas elétricas que podem ser totalmente controladas, permitndo o seu deslocamento e mudança de direçãoo até identfcar o melhor local para parar.

Projeto de Pesquisa: Jogo Didátco e Ensino de Filosofa
O presente projeto iisa o desenioliimento de jogo didátco como complemento de ensino do componente curricular de Filosofa, no âmbito de aíiel Iédio, pautado na interaçãoo
entre os conteúdos tradicionais norteadores do disposto pelo Currículo Básico Comum e a dimensãoo lúdica integradora da iiiência dos discentes, de modo a fexibilizar o teor abstrato
da refexãoo flosófca em funçãoo da prátca interatia mediante tais conteúdos. Para tanto, se procederá à criaçãoo de jogo didátco inspirado na história da Filosofa, por meio de leitura
e seleçãoo de autores e textos canônicos consttuintes do currículo básico do referido componente curricular. A seleçãoo de autores terá como critério a reiteraçãoo de sua presença ao
longo da tradiçãoo flosófca, seriindo aqui como parâmetro sua inserçãoo nos principais liiros didátcos nacionais. A pretensãoo do projeto é a de buscar maior integraçãoo e signifcado
por parte dos discente, contribuindo para sua formaçãoo, nãoo apenas no âmbito da apreensãoo dos conteúdos e conceitos flosófcos, mas também como complemento de prátcas de
integraçãoo social e de formaçãoo artstca geral.

Projeto de Pesquisa: Easy Automação de Ambientes Sem Fio
Durante o projeto será construído uma central de automaçãoo de ambientes para controlar dispositios conectados a central por cabo ou sem fo. A central conseguirá ligar/desligar
qualquer equipamento elétrico, como: luzes, TV, ar-condicionado, motores e etc. Também poderá controlar equipamentos por infraiermelho, como: TV, ar-condicionado, persianas
motorizadas e etc. Será utlizado a tecnologia XBee, para equipamentos que nãoo tem como fazer ligaçãoo por cabo. Para a construçãoo inicial da central será utlizado as tecnologias
Arduino, RaspberryPi e XBee, depois será criado uma placa própria com todos recursos acoplados. O Arduino utliza um microcontrolador que pode ser programado e remoiido para
acoplar em outra placa e manter suas confguraççes, este será o responsáiel por eniiar os comandos por cabo ou sem fo. O RaspberryPi é um micro computador que será integrado ao
Arduino para gerenciar os dispositios conectados e possibilitar  a confguraçãoo da central e comunicaçãoo da mesma com equipamentos externos como celulares e computadores. O
XBee é um módulo RF (Rádio Frequência) para comunicaçãoo no padrãoo ZigBee IEEE 802.1a5.4, o protocolo permite comunicaççes robustas na frequência ISI (Industrial, Scientfc and
Iedical), permite criaçãoo de redes ponto-a-ponto, ponto-a-multponto e malha, será utlizado para comunicaçãoo da central com os dispositios pela rede sem fo atraiés de uma rede
priiada.

Projeto de Pesquisa: Smart Estufa Hidropônica     
O projeto propçe a construçãoo de uma estufa dentro das instalaççes do Campus Aiançado Sinop para assistr o desenioliimento de plantas hidropônicas atraiés de um sistema
automatzado, para controlar determinados parâmetros como circulaçãoo de água, temperatura e administraçãoo de soluççes nutritias. Este projeto será desenioliido em parceria de
professores e alunos do curso técnico integrado em Automaçãoo Industrial e Eletromecânica. O controle será feito a partr de associaççes de dispositios eletrônicos e eletromecânicos
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fundamentados por uma lógica que será inserida na plataforma Arduíno. O objetio principal deste projeto é a automaçãoo aplicando os conhecimentos adquiridos dentro de sala de
aula em um protótpo de baixo custo que será   constantemente aprimorado ao longo do tempo. Esta estufa também poderá originar, posteriormente, outras discussçes de áreas
alheias à automaçãoo como a Biologia e Química sendo positias no âmbito do ensino médio integrado.
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