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Carta de apresentação
Prezado participante da II JENPEX,

A 2ª edição de nosso evento anual, realizada no período de 28 a 30 de 
Novembro de 2017, teve como tema Ciência, Conhecimento e Infor-
mação na Era da Pós-Verdade. O Espaço desta edição é  dedicado à apre-
sentação de trabalhos de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidos no 
IFMT - Campus Avançado Sinop pelos alunos, dos cursos Técnico Inte-
grado ao Ensino Médio, Técnicos Subsequentes, dos cursos de Formação 
Inicial e Continuada, bem como a toda comunidade local, regional, esta-
dual e nacional. Nosso evento conta com palestras e minicursos para que 
os participantes ossam ter acesso a novos conhecimentos e novas infor-
mações acerca dos acontecimentos no país e no mundo referente ao tema. 
O propósito de nossa jornada é  promover  a discussão  acerca  do  ensino, pesquisa 
e extensão, considerando a produção dos alunos e dos  docentes nos Projetos 
desenvolvidos em nossa instituição, assim como das instituições convidadas. 
O formato do evento possibilita às comunidades acadêmicas inter-
na e externa o contato com as varias áreas científicas e tecnológicas de-
senvolvidas por Instituições de Ensino Superior na região e, também, 
no cenário nacional, por meio de palestras, mesas-debatedoras, co-
municações. As atividades desta edição contam com a presença de 
acadêmicos, docentes e pesquisadores de diversos setores da sociedade.
Dessa maneira, a II JORNADA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 
(JENPEX) cumpre o seu propósito como espaço acadêmico-científi-
co de compartilhamento e divulgação de ideias e ações de pesquisa.

Comissão Organizadora
Sinop-MT,  novembro de 2017

Comissão organizadora:
Carlos Eduardo Gomes

Diogo Souza Rabelo
Eurismar Ferreira Alves

Francieli Aparecida Marinato
Juliana Roriz Aarestrup

Tiago Schmidt
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Local do Evento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Campus Avançado de Sinop

Rua das Avencas, 2377, Setor Comercial, Centro - CEP: 78550-178

Sinop/MT

Telefones: (65) 99952-0013 / (65) 99676-4750

Programação Geral

DATA TURNO HOR. ATIVIDADE

28/11 
Ter.

Vesp. 17h00 Credenciamento

Not.

19h30 Cerimônia de Abertura
20h00 Apresentação Cultural

20h30
Palestra: O que caracteriza e como lidar 

com o bullying - Dra. Karina Aguiar e Dr. 
Vagner de Souza

29/11
Qua.

Vesp. 14h00
alestra temática/Mesa redonda: Novos de-
safios na era da tecnologia - Dr. Feliciano 

Lhanos Azuaga

Not.
16h30 Apresentação oral de trabalhos
19h00 Minicursos

30/11
Qui.

Vesp. 13h30 Minicursos

Not.

19h00 Apresentação de pôsteres

20h30
Palestra temática/Mesa redonda: O que o 

mercado de trabalho espera do profissional 
em 2020?  - Loreni Maria Pedroso

21h30 Encerramento
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MINICURSOS
Quarta e quinta
(29/11 e 30/11)

Título Ministrante

1. Matemática Financeira Me. Alessandro Goes e 
Me. Tiago Schimdt

2. Cálculos Trabalhistas Esp. Simone da Silva 
Machado de Oliveira

3. Boas Práticas na Manipulação de 
Alimentos

Ma. Miriam da Glória  S. 
Ferreira Monteiro

4. Ferramentas Google para a Edu-
cação

Dr. André do Amaral Pentea-
do Bíscaro

5. Arduino Esp. Carlos da Costa

6. Como se comportar em uma entre-
vista de emprego

Me. Carmem Lúcia Paes 
Cavalcanti Lopes de Farias

7. Metrologia Básica Me. Washington Nery
8. Biotecnologia Dra. Juliana Aarestrup

9. IoT a indústria 4.0 muito além da 
Automação Esp. Rodrigo Paiva

10. As principais parasitoses existentes e 
sua interação com o Meio Ambiente Me. Miriam Monteiro

11. Introdução a Microgeração Fotovol-
taica Conectada à Rede Elétrica Luiz Roberto Fabrin

12.
Higiene e Manipulação de Ali-

mentos e Hortaliças Minimamente 
Processadas

Gabriela de Britto e Willian 
Pinheiro Soares

13. Análise Sensorial Talissa Gonçalves
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Resumos de minicursos

ANÁLISE SENSORIAL

Talissa Oliveira Gonçalves

RESUMO: Para a realização da análise sensorial de gostos básicos é 
usado o sentido do paladar.  A língua é o maior órgão sensório e está 
recoberta por membrana cuja superfície contém as papilas, onde se 
encontram as células gustativas ou botões gustativos e os corpúsculos 
de Krause, com as sensações táteis. A percepção mais conhecida en-
volve quatro gostos primários:  doce, salgado, ácido e amargo, sendo 
citado também o umami. Objetiva-se apresentar e avaliar a   habili-
dade   dos julgadores em identificar os cinco gostos básicos:  doce, sal-
gado, ácido, amargo e umami, utilizando soluções que o caracterizam.

ARDUINO

Esp. Carlos Eduardo Gomes da Costa

RESUMO: Introdução ao projeto Arduino, expor algumas possibi-
lidades de utilização e introdução à programação mostrando o am-
biente de desenvolvimento, como criar e testar os códigos gerados.
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BÁSICO DE METROLOGIA

Me. Washington Nery
RESUMO: A Metrologia Dimensional é uma atividade que está presente 
no nosso cotidiano e, sem ela, muitas da atividades do nosso dia-a-dia 
poderiam se tornar muito caras ou até mesmo inviáveis, como saber 
em quanto tempo um atleta concluiu uma competição esportiva, qual 
a quantidade de alimento comprado num supermercado e se as peças 
do motor de um automóvel estão ajustadas para seu correto funciona-
mento. O minicurso tem como objetivo mostrar aos alunos uma das 
atividades previstas em suas atribuições de Técnico de Nível Médio do 
Sistema CONFEA/CREA, segundo a alínea 11 do Art. 1º da Resolu-
ção 262 CONFEA, de 28 de julho de 1979. Serão mostrados concei-
tos básicos de Metrologia, Estatística Básica aplicada à Metrologia e 
haverá atividade experimental de medição de peças com paquímetro.

BIOTECNOLOGIA

Dra. Juliana Roriz Aarestrup

RESUMO: O mini-curso tratará sobre as tecnologias (ins-
trumentos, métodos e produtos) obtidas através das desco-
bertas em várias áreas do conhecimento científico, dando 
ênfase ao desenvolvimento de moléculas, células e organismos geneti-
camente modificados, conhecidos popularmente como transgênicos.
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BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

Ma. Miriam da Glória Seoldo Ferreira Monteiro

RESUMO: A correta manipulação de alimentos é de extrema importân-
cia para a garantia de produtos alimentícios que não forneçam perigo 
à saúde dos consumidores. A crescente demanda no mercado da pro-
dução de alimentos, a formação generalista dos cursos de graduação e 
a necessidade dos profissionais estarem sempre atualizados ou se prepa-
rarem para novas oportunidades, tem produzido uma imensa procu-
ra por informações de qualidade. É nesse contexto que se alicerça a 
proposta do curso Boas Práticas Na Manipulação de Alimentos. O ob-
jetivo é atualizar e aprofundar conhecimentos e habilidades técnicas 
na manipulação de alimentos, bem como as leis que regem tal prática. 

CÁLCULOS TRABALHISTAS

Esp. Simone da Silva Machado de Oliveira

RESUMO: Os cálculos trabalhistas envolvem o direito do trabalho, que, 
por muitas vezes, é pouco conhecido, ou mesmo, mal compreendido por 
empregadores e emprega-dos. A falta desse conhecimento pode resultar 
em decisões erradas e um mau cumpri-mento dos deveres por parte dos 
empregadores. No mesmo sentido, esta também pode gerar dúvidas em 
empregados na garantia de seus direitos. Por isso é importante conhe-cer 
os principais cálculos trabalhistas da folha de pagamento, como jornada 
de trabalho, horário noturno, descanso semanal remunerado, faltas, hora 
extra, férias, entre outros. O curso tem como objetivo proporcionar aos 
participantes informações sobre a elaboração dos principais cálculos tra-
balhistas e demonstrar sua importância por meio de uma abor-dagem práti-
ca e teórica, com aulas expositivas e a prática na elaboração dos cálculos.
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HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 
E HORTALIÇAS MINIMAMENTE PROCESSADAS

Gabriela Cristina Silva de Britto
Willian Pinheiro Soares

RESUMO: O minicurso tem por objetivo o conhecimento de uma produção 
de alimentos e bebidas seguras, ou seja, que não tragam riscos à saúde do 
consumidor, através da aplicação de BPF’s (Boas Práticas de Fabricação), 
fazendo com que os participantes desenvolvam competências em gestão 
da qualidade. A compreensão da importância da higiene na manipulação 
dos alimentos é fundamental, pois os alimentos são muito suscetíveis à 
deterioração que, na maioria dos casos, não é visível a olho nu. E, por 
consequência, são veículos na transmissão de doenças de origem alimen-
tar (DTA’s). O minicurso abordará os micro-organismos e outros perigos 
muito frequentes que circundam a produção de alimentos, bem como a 
melhor forma de controlá-los; higienização pessoal e de superfícies e con-
trole de pragas. Portanto a informação tecnológica sobre Agroindústria 
Familiar, tem a finalidade de proporcionar, ao micro e ao pequeno pro-
dutor ou empresário rural, conhecimentos sobre o processamento indus-
trial de algumas matérias-primas, como leite, frutas, hortaliças, cereais e 
leguminosas, visando à redução de custos, ao aumento da produtividade.
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IOT A INDÚSTRIA 4.0 MUITO ALÉM DA AUTOMAÇÃO

Esp. Rodrigo José Paiva da Silva

A indústria precisou se reinventar para conseguir acompanhar a evolução 
do mundo, isso foi necessário a partir da ideia que é preciso enxergar a 
cadeia de negócio como um todo e considerar tudo que existe antes e 
depois da linha de produção de forma que a melhoria seja continua. A 
forma de como se pensa em manufatura mudou, impressoras 3d fazem 
cada vez mais parte da nossa realidade e das linhas de produção. E se no 
lugar de comprar uma armação de óculos VOCÊ só comprar o projeto e 
mandar ele imprimir. A Manufatura aditiva está tomando conta do merca-
do, mudando a forma de como algumas fábricas trabalhavam, agora sem 
uso de moldes. Uma das grandes vantagens da manufatura aditiva e a 
facilidade de fabricar peças em localidades distintas facilitando até mes-
mo a logística, podendo fabricar a peça próximo ao local de consumo.  
Manufatura aditiva já está sendo usada para projetos finais e não somente 
para prototipação. Sendo também capaz de trabalhar com produtos mais 
customizáveis.  Alguns dos Pilares da Indústria 4.0 são o IoT (Internet Of 
Things – Internet das Coisas) – Uma rede de objetos físicos, veículos ou 
ambientes por meio de vários microcontroladores embarcados que rea-
lizam a coleta de informações e troca de dados. Vários sensores e atua-
dores que realizam tarefas pré-determinadas ou aprendem com a necessi-
dade – a segurança – o maior, se não o principal desafio está na segurança 
manter o sistema funcionando e fluindo perfeitamente sem determinadas 
falhas, problemas de comunicação e vazamento de informações – e o Big 
Data Analytics – são estruturas de dados muitos extensas e complexas 
que utilizam novas abordagens para captura, análise e gerenciamento de 
informações. O mercado de trabalho está em Alta, o Brasil e líder no 
mercado de robôs indústrias. O profissional deve está adequado a essa 
nova visão de futuro de cada vez ter menos recursos humanos envolvidos 
e as fábricas cada vez mais automatizadas. Visando um maior entendi-
mento na aplicação prática, será abordado estudo de caso de empresas em 
nossa cidade que já utilizam a automação para manufatura de produtos.
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MATEMÁTICA FINANCEIRA E USO DA HP-12C

Me. Alessandro dos Santos Goes
Me. Tiago Schimdt

RESUMO: Como em todos os ramos do conhecimento humano, em 
Matemática Financeira existem noções que são consideradas bási-
cas, por estarem presentes na maioria das situações nas quais a mes-
ma se aplica. Sendo assim, o objetivo do Minicurso é proporcionar ao 
aluno entendimento de conceitos e fundamentos básicos específicos 
de Matemática Financeira, além de fornecer ao aluno o instrumen-
tal analítico que o capacite a compreender e solucionar problemas de 
empréstimo e investimento de capital. Serão então trabalhados concei-
tos básicos e problemas inerentes aos cursos oferecidos na instituição. 

AS PRINCIPAIS PARASITOSES EXISTENTES E 
SUA INTERAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE.

Me. Miriam da Glória Seoldo Ferreira Monteiro

RESUMO: O estudo da parasitologia consiste em um importante meio na 
prevenção de infecções causadas pelos mais diversos tipos de parasitas 
presentes no meio em que vivemos, principalmente na população onde há 
a escassez de tratamento sanitário. A educação voltada para esta temática 
constitui-se como um importante meio de fomentar questões relaciona-
das ao conhecimento e, consequentemente, à prevenção de parasitoses 
e sua relação com o meio ambiente. O objetivo é atualizar e aprofundar 
conhecimentos a respeito das principais parasitoses existentes, bem como 
fomentar os meios de prevenção e sua relação com o meio ambiente.
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COMO SE COMPORTAR EM UMA 
ENTREVISTA DE EMPREGO

Me. Carmem Lúcia Paes Cavalcanti Lopes de Farias

RESUMO: Controlar suas emoções, e passar confiança 
na hora de uma entrevista de emprego faz toda a diferen-
ça. Aprenda a desenvolver suas competências atitudinais.

INTRODUÇÃO A MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA 
CONECTADA À REDE ELÉTRICA

Luiz Roberto Fabrin

O objetivo deste minicurso é apresentar uma visão geral da tecnolo-
gia que permite gerar eletricidade diretamente a partir da radiação so-
lar, abordando fundamentos da energia solar, da tecnologia fotovol-
taica e aspectos técnicos de sistemas fotovoltaicos conectados à rede.

FERRAMENTAS GOOGLE PARA A EDUCAÇÃO

Dr. André do Amaral Penteado Biscaro
RESUMO: Poupe tempo e fique conectado. O G Suite for Education oferece 
um pacote de ferramentas de produtividade gratuitas para a colaboração 
dentro e fora da sala de aula. Crie, compartilhe e edite arquivos em tempo 
real. Ferramentas que podem ser usadas simultaneamente por toda a escola, 
onde todos compartilham o conteúdo armazenado automaticamente na nu-
vem, podendo ser usado em qualquer dispositivo (computador, tablete ou 
telefone). Venha aprender a trabalhar em qualquer lugar e a qualquer hora.
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Resumos de trabalhos
A DOENÇA DE PARKINSON E SUAS PARTICULARIDADES: 

UM ESTUDO TEÓRICO-PRÁTICO

Juliana Roriz Aarestrup (IFMT – Sinop)
Juliana.aarestrup@snp.ifmt.edu.br
Gabriela Veigantt (IFMT – Sinop)

Isabela Alves de Oliveira (IFMT – Sinop)
Vitória Carrilo Romero Beber (IFMT – Sinop)

Bruna Gabriela Silva Costa (IFMT – Sinop)
Maria Eduarda Hoffmann (IFMT – Sinop)

RESUMO: Introdução: A Doença de Parkinson, também conhecida 
como Mal de Parkinson, é uma enfermidade neurodegenerativa crônica, 
causada pela degradação dos neurônios localizados na substância negra 
do cérebro. Embora acometa cerca de 4 milhões de indivíduos no mun-
do, poucas pessoas sabem que seus sintomas podem passar de simples 
tremores das mãos. Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo 
principal realizar uma análise teórico-prática sobre o Mal de Parkinson, 
através de estudo bibliográfico e acompanhamento de um paciente com a 
doença para compreender quais são as causas, os sintomas, tratamentos e 
as dificuldades enfrentadas pelos enfermos. Metodologia: Após a pesqui-
sa bibliográfica, seleção e leitura dos melhores textos, elaborou-se um 
questionário descritivo, relacionado à Doença de Parkinson. Em seguida, 
acompanhou-se um paciente no decorrer de 24 horas, observando-se suas 
limitações em executar atividades cotidianas comuns. Em seguida, apli-
cou-se o questionário anteriormente elaborado com a finalidade de reunir 
informações complementares sobre a doença, o paciente e a sua saúde 
antes e durante a instalação da patologia. Resultados: Constatou-se que a 
maioria dos agravos do Mal de Parkinson está intimamente relacionada 
aos movimentos corporais, mas há sintomas não-motores que também 
comprometem o bem-estar desses pacientes. Conclusão: Através desse 
estudo, foi possível contextualizar o Mal de Parkinson, o que favoreceu o 
alcance de informações mais aprofundadas sobre o tema, com perspecti-
vas de aplicabilidade do conhecimento em atividades acadêmicas futuras.
Palavras-chave: Doença de Parkinson, sintomas, estudo.
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A EXUBERÂNCIA DAS ANGIOSPERMAS

Karina Kétlyn Sabino (IFMT – Sinop)
Milleny Duarte de Freitas (IFMT – Sinop)

Gabriela Dantas Souza (IFMT – Sinop)
Juliana Roriz Aarestrup (IFMT – Sinop)

Juliana.aarestrup@snp.ifmt.edu.br

RESUMO: Introdução: As angiospermas englobam uma imensa diversi-
dade de plantas, desde pequenas ervas até árvores de grande porte. Em-
bora algumas espécies ostentem flores soberbas e sejam muito utilizadas 
na ornamentação de jardins e ambientes internos, poucos estudantes co-
nhecem suas características biológicas. Objetivos: Esse projeto de ensino 
teve por finalidade incitar o estudo e aprofundamento dos conhecimentos 
sobre as angiospermas usadas como plantas ornamentais. Metodologia: 
Os estudantes do 2° ano médio integrado foram divididos em oito gru-
pos de estudo e orientados a realizar o levantamento bibliográfico sobre 
as características gerais das angiospermas e de cinco espécies utiliza-
das como ornamentais no Brasil: ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), 
quaresmeira (Tibouchina granulosa), goiabeira (Psidium guajava), ja-
carandá (Jacaranda mimosifolia) e figueira (Ficus carica). Em seguida, 
foram instruídos a elaborar um material escrito, seguindo-se as normas 
da ABNT. Resultados: Todo os grupos realizaram registros sobre a des-
crição das plantas, suas distribuições geográficas e utilidades ecológi-
cas. As análises sobre as propriedades das angiospermas e espécies 
sugeridas para o estudo foram relatadas por meio de textos complexos 
e pranchas (ilustrações científicas). Conclusão: A atividade de ensino 
estimulou a investigação botânica, promoveu a ampliação do conhe-
cimento científico e estabeleceu a conexão entre educação e pesquisa, 
além de favorecer o desenvolvimento de habilidades técnicas e artísticas.
Palavras-chave: plantas, aprendizagem, angiospermas, levantamento 
bibliográfico.
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A OCUPAÇÃO DO OESTE BRASILEIRO E O POVOAMENTO 
DE SINOP-MT

Francieli Aparecida Marinato (IFMT – Sinop)
Francieli.marinato@snp.ifmt.edu.br

Vitória Carrillo Romero Beber (IFMT – Sinop)
vitoriacrbeber@outlook.com

Isabela Alves de Oliveira (IFMT – Sinop)
isabela11alves@outlook.com

Isabella Mendes Tomaz (IFMT – Sinop)
isabellamtomaz@gmail.com

RESUMO: De 1950 até o ano 2000 desenvolveu-se um crescimento po-
pulacional de 657% na região Centro-Oeste, enquanto o crescimento de-
mográfico brasileiro foi de 226%. Uma das cidades que mais cresce em 
Mato Grosso, Sinop teve sua fundação nesse período e foi referência de 
uma campanha veiculada em diferentes locais do Brasil para atração de 
migrantes, que eram encorajados a serem pioneiros dessa fronteira da 
expansão agrícola. Mas será que houve uma conformação a esse dis-
curso e uma participação e prosperidade igualitária nos empreendimen-
tos colonizatórios e no desenvolvimento da sociedade sinopense? Este 
trabalho busca compreender esta questão, inserido no contexto nacional 
de ocupação da região Centro-Oeste e norte do Brasil. Revisamos par-
te da bibliografia sobre a fundação de Sinop inserida nesse contexto e 
analisamos algumas propagandas veiculadas local e nacionalmente para 
atração de migrantes para o munícipio recém-fundado. A partir desta 
análise, procuramos demonstrar como eram transmitidas essas propa-
gandas, onde e que público pretendiam atingir. Com isso, pretendemos 
apresentar este processo de constituição de uma nova sociedade mol-
dada por um discurso oficial e alavancada por empreendimentos para 
a exploração econômica do território, bem como os silêncios comuns a 
esse tipo de construção identitária e se houve privilegiados e excluídos.
Palavras-chaves: centro-oeste; povoamento; Sinop. 
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A PRESENÇA DA IGREJA CATÓLICA NA FORMAÇÃO DA 
SOCIEDADE SINOPENSE

Francieli Aparecida Marinato (IFMT – Sinop)
Francieli.marinato@snp.ifmt.edu.br

Lumena de Oliveira Delcole (IFMT – Sinop)
lumenadelcole@gmail.com

Marcus Vinicius Cardoso Santana (IFMT – Sinop)
marcossantana503@gmail.com

 
Caio Vinicius Ferreira de Souza (IFMT – Sinop)

caiosinop.09@gmail.com

RESUMO: A Igreja Católica teve um papel fundamental na colonização 
do Brasil, atuando na Educação formal dos colonizadores, na civilização 
dos povos indígenas, e com forte influência política e social, quando ha-
via total relação entre Igreja e Estado. Com o interesse em compreender 
o papel da religião na sociedade, começamos nossa pesquisa com leituras 
sobre a história de Sinop e percebemos a influência da Igreja Católica 
na formação da sociedade sinopense. Na fundação do município, des-
taca-se a presença da Igreja na realização de uma missa como parte da 
cerimônia oficial e, a partir daí, observamos que logo foi construída a 
primeira igreja. Além disso, a primeira escola de Sinop contava com a 
presença de freiras educadoras. Ao lado das leituras sobre nossa história, 
realizamos um levantamento de informações sobre a atuação da Igreja 
Católica em nosso município, com fotos e dados quantitativos das igre-
jas e dos religiosos que passaram por aqui. Assim, este trabalho apre-
senta uma análise desses dados levantados, em que buscamos demonstrar 
como a Igreja teve e ainda tem forte influência na formação da socie-
dade sinopense e como a história de nosso município está relacionada 
com o modelo da colonização do Brasil desde os primórdios da ocu-
pação portuguesa, com uma explícita associação entre os poderes reli-
gioso e político na idealização da sociedade que se pretendia constituir.
Palavras-chaves: Colonização; Religião; Igreja Católica; Sinop. 
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A RELAÇÃO ENTRE O DESMATAMENTO  E A PROLIFERAÇÃO DO 
MOSQUITO AEDES AEGYPTI – O CASO DE SINOP-MT

Francieli Aparecida Marinato (IFMT – Sinop)
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Paulo Sérgio Sousa Costa (IFMT – Sinop)
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SILVA, Isabela Dominique de Oliveira (IFMT – Sinop)
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ZARTH, Carlos Henrique (IFMT – Sinop)
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RESUMO: Este trabalho resulta de pesquisas desenvolvidas no projeto de ensi-
no “Aedes Aegypti: conhecer para combater”, que tem por objetivo a produção 
do “Jornal Aedes Aegypti News” com textos informativos destinados à comuni-
dade acadêmica do IFMT – Campus Avançado Sinop. Nas edições de agosto, no-
vembro e dezembro, investigamos as razões do município de Sinop estar entre os 
municípios mato-grossenses com os maiores índices de notificações da dengue 
e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. A partir da tabula-
ção das notificações dessas doenças em nosso estado, apresentamos um com-
parativo da situação de Sinop com outros municípios, demonstrando que nossa 
cidade teve uma conjuntura alarmante de proliferação das doenças provocadas 
pelo mosquito Aedes até 2016. Uma das explicações para isso certamente está na 
degradação ambiental e no desmatamento. De acordo com uma pesquisa do Ipea 
– Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que cruzou dados sobre os índices 
de desmatamento na região Amazônica com os números de agravos de notifi-
cações de doenças do Ministério da Saúde, de 2002 a 2012, um dos efeitos do 
desmatamento é a proliferação de doenças. Assim, tendo como base essa pesquisa 
do Ipea, verificamos os dados sobre o desmatamento em Mato Grosso no mesmo 
período de crescimento das doenças provocadas pelo Aedes, que apontam que 
este estado é o segundo que mais desmatou no Brasil. Com o levantamento destes 
dados e o seu cruzamento, podemos relacionar a perda da cobertura vegetal e a 
degradação ambiental acelerada com a expansão do mosquito em áreas urbanas 
e, consequentemente, o aumento significativo das doenças por ele provocadas. 
Palavras-chaves: Aedes Aegypti; desmatamento; dengue; Mato Grosso; Sinop. 
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APRENDENDO BIOLOGIA MOLECULAR

Juliana Roriz Aarestrup (IFMT – Sinop)
Juliana.aarestrup@snp.ifmt.edu.br

Gessiany Keroliny Melo da Silva (IFMT – Sinop)
Iago Cardoso Mendes (IFMT – Sinop)

Caio Vinícius Ferreira de Souza (IFMT – Sinop)
Carmem Heloísa Santos (IFMT – Sinop)

Emilly Rutheli da Silva Pedro (IFMT – Sinop)

RESUMO: A biologia molecular tem causado impacto no mundo atual, 
com novas perspectivas de estudo, diagnóstico e tratamento de doenças. 
Embora diversos temas estejam presentes no cotidiano e cada vez mais 
difundidos na sociedade moderna, ainda há dificuldades de se ministrar 
tais conteúdos para os estudantes do ensino médio, pois requer labora-
tórios bem equipados, reagentes de alto custo e amostras de DNA de 
boa qualidade. Uma alternativa palpável é a utilização auxiliar de mo-
delos didáticos, pois permite ao educador simular os eventos biológi-
cos que ocorrem normalmente na natureza. Para Justina et al. (2003), a 
modelagem é um princípio figurativo que transforma a informação abs-
trata em conhecimento concreto, tornando o ensino mais acessível ao 
estudante. Objetivos: desenvolver um modelo didático-pedagógico que 
proporcione a observação de como ocorre a leitura do DNA, transfor-
mando-a em dados palpáveis; estimular a elaboração de protótipos didáti-
cos de biologia molecular como possibilidade de aprendizagem; instigar 
o interesse pela pesquisa, propiciando a aceleração do conhecimento. 
Metodologia: O modelo foi elaborado com base no conteúdo de biologia 
molecular e aplicado em três turmas de estudantes do 1 Ano do ensino 
médio, totalizando em 80 alunos. Após a realização da atividade, a do-
cente de biologia aplicou um questionário para a avaliação do aprendiza-
do. Resultados: Após a tabulação dos dados, observou-se que 50% dos 
estudantes avaliaram a atividade como de fácil execução, 100% gostaram 
da atividade, considerando-a criativa, com alto potencial interdisciplinar 
e demonstrativo, grande utilidade ao aprendizado da biologia molecular. 
Conclusões: O arquétipo teve repercussão positiva sobre o aprendizado 
dos alunos, pois as aulas ministradas com o apoio do mesmo proporcio-
naram rendimento escolar maior, sugerindo que o exemplar didático-pe-
dagógico elaborado possa ser utilizado como “ferramenta” educacional 
por professores e estudantes durante o processo de ensino-aprendizagem.
Palavras-chaves: Ensino, modelagem, DNA.
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RESUMO: Nos meses de setembro, outubro e novembro foi desen-
volvido no IFMT Campus Avançado Sinop o projeto de Aquecimento 
Automático via Arduino. Esse projeto tem como finalidade o estudo e 
compreensão de alguns componentes eletrônicos como arduino, display 
LCD, teclado capacitivo, relé, transistor, rabo quente, sensor de tempe-
ratura entre outros e a aplicação dos mesmos automatizando o processo 
de aquecimento de líquidos de forma prática e eficiente. A criação do 
projeto tem como intuito colocar em prática conhecimentos adquiridos 
ao longo do Curso de Automação Industrial, estudos aprofundados em 
programação e automatização do processo de aquecimento de líquidos 
demonstrando a capacidade dos cursos técnicos e alunos, especialmente 
neste projeto do curso de Automação Industrial. Foi usado um arduino 
para programação de todo o processo, um aquecedor de água junto com 
um relé para acionamento do mesmo. Um sensor de temperatura digital 
para controle em tempo real do líquido a ser aquecido. Na definição da 
temperatura estabelecida é utilizado um teclado capacitivo para que o 
usuário digite a temperatura desejada. O sistema usa um display LCD 
16X2 para mostrar a temperatura estabelecida e a temperatura em tem-
po real, esquentando a água até a temperatura solicitada. Foram usados, 
como complemento, quatro LEDs sendo um verde, dois amarelos e um 
vermelho para indicação das fases do processo de aquecimento e um 
buzzer que é acionado com o LED vermelho indicando que a temperatura 
do líquido está igual a requerida. Concluindo que é possível automatizar o 
processo de aquecimentos de líquidos de forma eficiente e muito prática, 
podendo ser até comercializado para melhorar a comodidade das pessoas.
Palavras-chaves: Arduino, Aquecimento, Automatizado.
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“AVALIAÇÃO ALELOPÁTICA DO EXTRATO DE HIBISCUS 
SABDARIFFA”

Juliana Roriz Aarestrup (IFMT – Sinop)
Juliana.aarestrup@snp.ifmt.edu.br

Esther Cardoso (IFMT – Sinop)
Isabela Dominique de Oliveira (IFMT – Sinop)

RESUMO: Introdução: Diversas pesquisas científicas têm comprovado a 
eficiência dos extratos de plantas medicinais como inibidores naturais do 
desenvolvimento de outras espécies vegetais, podendo ser considerada 
como efeito alelopático negativo. Essa potencialidade alelopática pode 
ser averiguada através do desenvolvimento inicial de uma planta, através 
germinação da semente, quando ocorre a emergência da radícula. Ge-
ralmente, quando um vegetal apresenta ação prejudicial sobre outro, o 
progresso germinativo de suas sementes e o seu crescimento tornam-se 
comprometidos, devido à sensibilidade do meristema radicular à ação 
de compostos químicos. Os testes com plantas-modelo são úteis, pois as 
relações entre as plantas são complexas para serem avaliadas no meio 
ambiente, e a influência de compostos bioativos vegetais podem ser veri-
ficadas no decorrer do desenvolvimento de plantas. Objetivos: Averiguar 
a capacidade germinativa das sementes e realizar o acompanhamento das 
plântulas de Lactuca sativa, Lycopersicon esculentum e Cucumis sati-
vus, quando expostas ao extrato aquoso de H. sabdariffa. Metodologia: 
O extrato aquoso de H. sabdariffa foi preparado com 250 g de botões 
florais secos em 1 L de água destilada, aquecidos por 1 min. O sobre-
nadante foi descartado e a solução foi utilizada no processo germina-
tivo. A germinação foi procedida com 200 sementes (quatro repetições 
de 25 sementes) de cada planta, em placas de Petri e estufa de cultura 
a 25-30°C, em ausência de luminosidade. As sementes foram submeti-
das ao filtrado de H. sabdariffa, após a emissão das radículas, por qua-
tro dias. As imagens foram capturadas por câmera digital e digitalizadas 
em computador. Os dados foram analisados, utilizando-se o software 
JMP 5.0 (SAS Institute Inc.). Os valores percentuais germinativos fo-
ram transformados em ArcSen√x, sendo utilizada a análise de variância 
pelo teste F. Nos casos de significância, as médias foram comparadas 
pelo teste de Tukey (P<0.05). Resultados e discussão: Nos bioensaios de 
germinação, observou-se que as sementes de L. sativa, L. esculentum e 
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C. sativus expostas ao extrato de H. sabdariffa diferiram, significativa-
mente, das sementes do tratamento controle. O extrato da planta bloque-
ou, drasticamente, o desenvolvimento das raízes, ficando bem menores e 
danificadas. Algumas espécies medicinais produzem, simultaneamente, 
aleloquímicos e substâncias antioxidantes naturais, sugerindo que am-
bos os compostos químicos possam ser respostas a determinado tipo de 
estresse. O cálice da planta Hibiscus sabdariffa, popularmente conhecida 
como rosela, apresenta considerável capacidade antioxidante, devido à 
presença de ácidos polifenólicos, flavonoides e antocianinas, (HUI-HSU-
AN et al., 2012), o que deve ter ocasionado o efeito alelopático sobre as 
plantas-modelo. Conclusão: O presente estudo permitiu verificar que o 
extrato aquoso de H. sabdariffa apresenta elevado potencial alelopáti-
co, visto que a capacidade germinativa das sementes de L. sativa, L. es-
culentum e C. sativus foi extremamente afetada. O extrato aquoso do 
botão floral de H. sabdariffa afetou o desenvolvimento das plântulas das 
plantas-modelo, provocando suas mortes nos primeiros estágios de vida. 
Palavras-chaves: Alelopatia, Hibiscus sabdariffa, toxicidade, células.
Fonte de Financiamento: Pró-Reitoria de pesquisa – IFMT
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RESUMO: A avaliação de desempenho é uma análise do desempenho 
de cada colaborador em suas atividades (responsabilidades) onde o mes-
mo desenvolve o seu potencial, é o processo pelo qual a empresa avalia 
o colaborador em seu cargo, em trabalhos que envolvam a equipe e a 
comunidade. A avaliação de desempenho é uma ferramenta de aprovei-
tamento onde a mesma aponta o potencial individual e as dificuldades 
que cada colaborador encontra dentro da empresa. Esta pesquisa teve 
como objetivo investigar o grau de satisfação de empresas e colabora-
dores que utilizam a avaliação de desempenho como ferramenta ava-
liativa. Para verificar as dificuldades e o desempenho do indivíduo ou 
equipe avaliada em relação aos resultados e objetivos da empresa. Para 
tanto desenvolveu-se uma pesquisa de campo quantitativa, aplicando um 
questionário com questões objetivas e descritivas, após a análise de da-
dos observou-se que a avaliação de desempenho é utilizada pelas em-
presas e colaboradores. A avaliação de desempenho é o processo pelo 
qual a empresa avalia o colaborador em seu cargo, em trabalhos que 
envolvam a equipe e o colaborador de forma individual. Com a apli-
cação da avaliação de desempenho a empresa consegue identificar os 
pontos positivos e negativos dos colaboradores, analisando os pontos a 
serem melhorados. É valido ressaltar que cada empresa tera uma for-
ma de avaliar, seguindo uma linha de indicadores que serão avaliados, 
sendo analisados apenas os pontos mais relevantes para a empresa.
Palavras-chaves: avaliação, desempenho, empresa, colaboradores, 
pesquisa.
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Juliana Roriz Aarestrup (IFMT – Sinop)
juliana.aarestrup@snp.ifmt.edu.br
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RESUMO: Introdução: As atividades práticas são essenciais para a 
aprendizagem de biologia, pois os estudantes passam por experiências 
que transcendem o campo teórico, despertando-lhes a curiosidade e o 
interesse de investigação científica. Para que a abordagem prática tenha 
efeito positivo, é necessário construir uma interação didática em sintonia 
com os conceitos e padrões científicos, de modo que o conhecimento seja 
percebido em um contexto social e cultural. Objetivo: Este trabalho teve 
como finalidade principal o estudo dos insetos e a organização de uma 
coleção entomológica didática, desde a coleta dos animais até as suas de-
vidas exposições para a apreciação pela comunidade escolar, aprofunda-
mento dos estudos dos insetos e sugestões de futuras de pesquisas cientí-
ficas. Metodologia: Os estudantes foram divididos em grupos de cinco 
pessoas e instruídos a montar um projeto sobre coleções entomológicas. 
A coleta, montagem e o armazenamento dos insetos foram registrados 
por cada grupo, por meio de um relatório, apresentado ao final da ativida-
de prática, juntamente com a coleção de insetos montada no decorrer do 
período de 2 meses. Resultados: Os estudantes se empenharam bastante 
e conseguiram obter uma grande diversidade de insetos, embora a coleta 
tenha sido realizada fora do período de chuvas. As coleções de insetos fo-
ram montadas, semelhantemente, àquelas utilizadas para estudos científi-
cos, demonstrando que os estudantes pesquisaram e utilizaram, com 
rigor, os métodos para a elaboração de tais coleções. Conclusão: A ativi-
dade estimulou o estudo dos insetos e diversos discentes manifestaram 
um grande interesse pela pesquisa na área entomológica, demonstran-
do que a atividade promoveu uma real aproximação da teoria à prática.
Palavras-chaves: Entomologia, coleções, didática.
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RESUMO: O presente trabalho busca apresentar as primeiras percepções so-
bre as produções acadêmicas da cidade de Sinop que refletem sobre metodo-
logias para o ensino de história e cultura afro-brasileira na Educação Básica. A 
pesquisa é resultado do projeto “Cultura Afro-brasileira em Mato Grosso e a 
aplicação em sala de aula”, executado no Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) – Campus Avançado Sinop. Para 
execução, contamos com um levantamento bibliográfico dos principais meios 
de divulgação acadêmica na cidade que hoje é famosa por ser um polo univer-
sitário no Norte de Mato Grosso. Na execução do projeto, buscamos refletir as 
práticas docentes, focando, pelo menos nessa etapa, os cursos de nível médio 
integrado do Campus Avançado Sinop. Desejamos entender quais filosofias e 
ideologias circulam o ambiente educacional em que estamos inseridos, per-
cepção esta obtida também com base no projeto de ensino “Caminhos de Mato 
Grosso: Diversidades do Brasil”, desenvolvido no ano de 2016, que trabalhava 
as principais matrizes formadoras de nosso Estado. Por meio desses dados, 
em sua maioria empíricos, constatamos uma certa aversão à temática negra, 
dado que serviu de base para ações no campus, buscando contribuir com a lei 
11.6454/08, que determina a obrigatoriedade desse conteúdo no Ensino Bási-
co. Aliada ao levantamento bibliográfico, foi pensada uma intervenção com 
os alunos dos cursos de automação industrial e eletromecânica integrado ao 
Ensino Médio do IFMT – Campus Avançado Sinop, tendo como base o mate-
rial coletado e a experiência dos autores na atuação com a temática da matriz 
afro. Apresentamos, nesta pesquisa, a proposta de intervenção, bem como as 
principais conclusões sobre as produções sobre metodologias de ensino so-
bre a temática, auxiliando a efetivação da referida lei na Capital do Nortão.
Palavras-chave: Produção acadêmica; Cultura Afro-brasileira; Aplicação em 
sala.
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RESUMO: Introdução: O ensino de Biologia apresenta inúmeras pos-
sibilidades de aulas diferenciadas essenciais para a edificação de uma 
população consciente e crítica, além de estimular a busca pelo conheci-
mento científico. Nas atividades laboratoriais, os discentes manipulam 
os materiais e equipamentos, observam organismos e se deparam com re-
sultados não previstos, cuja interpretação se torna um desafio à sua ima-
ginação e raciocínio. Os protozoários, por possuírem tempo de geração 
curto, tamanhos microscópicos e serem encontrados em vários tipos de 
ambientes aquáticos, podem ser coletados com facilidade e utilizados em 
diversas pesquisas acadêmicas. Objetivos: O presente trabalho teve por 
objetivo avaliar, didaticamente, a diversidade de protozoários em diferen-
tes amostras de água doce. Metodologia: As amostras de água doce foram 
coletadas de quatro fontes hídricas: água residencial tratada (amostra 1); 
água residencial de poço artesiano (amostra 2); água coletada do vaso de 
planta ornamental (amostra 3); água do córrego dentro do Residencial 
Aquarela das Artes – Sinop/MT (amostra 4); água do córrego Iva, no Par-
que Florestal – Sinop/MT (amostra 5). Em seguida, procedeu-se a mon-
tagem da cultura de protozoários, utilizando-se um recipiente de vidro com 
500 mL de capacidade, 250 ML de água e duas folhas de Lactuca sativa. O 
recipiente foi colocado em ambiente escuro e protegido, por de sete dias, 
em temperatura ambiente. As amostras foram analisadas, utilizando-se 
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lâminas e lamínulas para microscopia e microscópio óptico. As imagens 
foram fotografadas e digitalizadas em computador. Resultados: Ob-
servou-se uma variedade e quantidade maior de protozoários nas amostras 
de água do vaso de plantas ornamentais e do córrego Iva. Dentre todos 
os protozoários, a maior frequência foi de Paramecium sp. e Colpidium 
sp. Entretanto, ocorreram também gêneros menos comuns, como Aniceta 
sp. Conclusão: O estudo dos protozoários foi importante para o conhe-
cimento da biota local, bem como dos aspectos morfofisiológicos desses 
microrganismos, estimulando o aprendizado e o raciocínio científico.
Palavras-chaves: protozoários, culturas, aprendizagem.
Fonte de Financiamento: Pró-Reitoria de pesquisa - IFMT
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RESUMO: Abordar sobre questões ambientais, tem sido cada vez mais 
urgente quando tratamos da sociedade moderna, principalmente den-
tro das comunidades escolares que forma os cidadãos do futuro. Com o 
crescimento populacional, a quantidade de lixo e poluição crescem sem 
controle, por essa razão se torna cada vez mais importante a realização 
de trabalhos educacionais em favor do meio ambiente. Desta forma este 
trabalho busca conscientizar os alunos da responsabilidade de cada in-
divíduo na conservação do meio em que vive mostrando a importância da 
conscientização e reaproveitamento de resíduos como madeiras, plásti-
cos, dentre outros, correlacionando os conteúdos estudados na disciplina 
de Química com as transformações da matéria. Foi proposto aos alunos 
do 2º ano de do curso Técnico em Automação Industrial Integrado ao 
Nível Médio do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Avançado 
Sinop, que realizassem trabalhos de reutilização de materiais visando o 
trabalho em equipe e conscientização ambiental. Após a definição dos 
materiais utilizados, foi realizado uma pesquisa sobre os conteúdos da 
disciplina de Química que poderiam ser abordados correlacionando-os 
com a temática ambiental. Com a definição do reaproveitamento de ma-
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deira, pode-se correlacionar os tópicos de funções inorgânicas, cálculos 
estequiométricos e termoquímica aos processos de queima da madeira, 
um dos principais problemas ambientais enfrentados no município de 
Sinop durante o período de estiagem. Conclui-se que, os produtos deriva-
dos da queima, como gases na forma de óxidos, quantidades de reagentes 
e produtos e calor envolvido no processo, podem ser previamente abor-
dados na disciplina, apresentado as problemáticas e contextualização 
científica. Outra observação na execução do trabalho é a maior inte-
gração dos discentes e consequente aprendizado ao realizarem trabalhos 
práticos em equipes que se tornam multiplicadores do conhecimento.
Palavras-chaves: Educação Ambiental, Química, Cotidiano.
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RESUMO: Introdução: Quando uma planta altera qualquer etapa do de-
senvolvimento de outro vegetal, diz-se que ela apresenta atividade alelo-
pática. A atividade biológica das plantas medicinais pode ser associada 
à alelopatia, pois a presença de substâncias terapêuticas locali-zadas em 
qualquer parte do vegetal podem interferir no metabolismo de outro or-
ganismo. Al-guns extratos de plantas apresentam até ação mutagênica, 
inibindo o ciclo celular, interrom-pendo as células em metáfases e, ou 
induzindo alterações cromossômicas. Sabe-se que o Hi-biscus sabdarif-
fa presenta considerável capacidade antioxidante, devido à presença de 
ácidos polifenólicos, flavonoides e antocianinas, suspeitando-se, assim, 
do seu potencial alelopático sobre outros vegetais. Objetivos: O pre-
sente estudo teve como objetivos avaliar a morfologia das células dos 
meristemas radiculares de L. sativa, L. esculentum e C. sativus, após o 
contato com o solubilizado do extrato aquoso de H. sabdariffa; estimar 
a capacidade alelopática do extrato aquoso do botão floral de H. sabda-
riffa, quando em contato com as células de L. sati-va, L. esculentum e 
C. sativus. Metodologia: A germinação foi realizada com 200 sementes 
de cada planta. Foram utilizadas placas de Petri e estufa de cultura ca-
librada a 25-30°C, em au-sência de luminosidade. Após a emissão das 
radículas, as sementes foram submetidas ao fil-trado do extrato aquoso 
de H. sabdariffa, por um período de quatro dias. Algumas das radícu-las 
foram submetidas à técnica de maceração enzimática e secagem-ao-ar e 
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outras, ao esmaga-mento celular. A coloração foi realizada com solução 
de Giemsa a 2% e as lâminas foram ob-servadas com objetiva de imer-
são 100X em fotomicroscópio. As melhores imagens foram cap-turadas 
por uma câmera digital e digitalizadas em computador. Resultados e 
discussão: Os efeitos tóxicos do extrato de H. sabdariffa foram verifi-
cados em ensaios in vivo e as análises das modificações citológicas re-
gistraram a presença de células com anormalidades. O extrato da planta 
ocasionou modificações morfofisiológicas celulares e as alterações mais 
frequentes em todas as plantas-modelo foram: deformidades celulares, 
extravasamentos nucleares e citoplasmáticos, vacuolização do cito-
plasma, cariólise e formação de micronúcleos. Conforme Souza et al, 
(2010), a citotoxicidade de substâncias pode ser avaliada através de al-
terações no processo de divisão celular sobre o organismo-teste e pela 
incidência de mutações ocasionadas, como a formação de micronúcleos. 
Conclusão: O presente estudo permitiu verificar que o ex-trato aquoso 
de H. sabdariffa apresenta elevado potencial alelopático, pois as célu-
las dos me-ristemas radiculares de L. sativa, L. esculentum e C. sativus 
após o contato com o solubilizado do extrato aquoso de H. sabdariffa, 
apresentaram deformidades incompatíveis à sobrevivência das plantas.
Palavras-chaves: Alelopatia, Hibiscus sabdariffa, toxicidade, células.
Fonte de Financiamento: Pró-Reitoria de pesquisa – IFMT
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FLAUTAS DOCES FLAUTAS: EXPERIÊNCIA DO ENSINO/
APRENDIZAGEM NO CURSO DE EXTENSÃO DE TEORIA E 

PRÁTICA MUSICAL NO IFMT – CAM-PUS AVANÇADO SINOP   

Paulo Sérgio Sousa Costa
paulo.costa@snp.ifmt.edu.br

Esther Cardoso
Isabela Dominique de Oliveira

João Vitor Silva Melo

RESUMO: O trabalho, que por ora se apresenta, é uma reflexão inicial 
sobre a prática musical no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia de Mato Grosso (IFMT) e busca apre-sentar a experiência vivi-
da pelos alunos da comunidade e do IFMT - Campus Avançado Sinop, 
durante a execução do curso de extensão de teoria e prática musical no 
ano de 2017. Al-mejamos, por meio de um relato de experiência, apre-
sentar a metodologia utilizada para o iní-cio da musicalização dos par-
ticipantes do projeto, bem como as principais dificuldades encon-tradas 
pelos alunos do curso de extensão, durante o trajeto para o domínio do 
conhecimento acerca da teoria musical, e como esta aprendizagem au-
xiliou para a aquisição da técnica de execução da flauta doce, em seus 
diferentes naipes. Pretendemos elucidar, ainda, como se deu o proces-
so de formação do grupo Flautistas de Pã, este, fruto do curso de flau-
tas, que, no presente ano, teve, como resultado, apresentações artísticas, 
contribuindo para a vivência dos alunos na prática musical em conjun-
to e, com ela, a percepção das diversas dificuldades en-contradas pela 
execução da atividade profissional relacionada aos músicos. Pretende-
mos apre-sentar os elementos dessa pesquisa por meio de duas perspec-
tivas, sendo a primeira a docente, focando a forma de ensinar música, 
e a segunda a discente, buscando entender a recepção da metodologia 
e contribuindo para futuras práticas no âmbito da educação musical.        
Palavras-chave: Teoria e prática da música; Educação musical; Flauta 
doce.
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JOGO DIDÁTICO E ENSINO DE FILOSOFIA

Talles Luiz de Faria e Sales (IFMT – Sinop)
talles.sales@snp.ifmt.edu.br

Claudio Barros Leda Filho (IFMT – Sinop)
claudioblfilos@gmail.com

 
Esther Cardoso (IFMT – Sinop)
esthercardoso78@hotmail.com

Gustavo Terebinto (IFMT – Sinop)
terebintogustavo@gmail.com

Laís Samara Souza de Vargas (IFMT – Sinop)
lais-vargas123@outlook.com

RESUMO: O presente trabalho expõe o desenvolvimento de jogo didáti-
co como com-plemento de ensino do componente curricular de Filoso-
fia, no âmibito de Nível Médio, pautado na interação entre os conteúdos 
tradicionais norteadores do disposto pelo Cur-rículo Básico Comum e 
a dimensão lúdica integradora da vivência dos educandos, de modo a 
flexibilizar o teor abstrato da reflexão filosófica em função da prática 
interativa mediante tais conteúdos balizados por uma experiência lúdi-
ca e significativa. Para tanto, propõe-se criação de jogo didático inspi-
rado na história da Filosofia, por meio de leitura e seleção de autores 
e textos canônicos constituintes do currículo básico do referido com-
ponente curricular. A seleção de autores terá como critério a reiteração 
de sua pre-sença ao longo da tradição filosófica, servindo aqui como 
parâmetro sua inserção nos principais livros didáticos nacionais. A pre-
tensão do trabalho é a de buscar maior inte-gração e significado por 
parte dos educandos com relação ao processo de ensino-aprendizagem 
referente aos conteúdos trabalhados em sala de aula, de modo a cons-
tituir prática didática dialógica com a vivência lúdica dos educandos, 
contribuindo para sua formação, não apenas no âmbito da apreensão 
dos conteúdos e conceitos filosóficos, mas também como comple-
mento de práticas de integração social e de formação artística geral.
Palavras Chaves: Lúdico, didática, filosofia.
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MATO GROSSO E SUA DIVERSIDADE 
DE POVOS E CULTURAS

Francieli Aparecida Marinato (IFMT – Sinop)
francieli.marinato@snp.ifmt.edu.br

Ângela de Moura Barbosa (IFMT – Sinop)
angelademourabarbosa1@gmail.com

João Vitor Silva Melo (IFMT – Sinop)
jvsmelo16@outlook.com

  
RESUMO: Esta pesquisa é resultado do projeto de ensino “Caminhos de 
Mato Grosso, diversidades do Brasil”, que propôs o estudo da formação 
histórica e cultural do nosso estado e de Sinop, inserindo estes conteúdos 
nas discussões da história do Brasil, espe-cialmente nas aulas da discipli-
na de História nos anos letivos de 2016 e 2017. Um de nossos objetivos 
foi pesquisar a diversidade de “povos e comunidades tradicionais”, assim 
como a cultura e o patrimônio imaterial de nosso estado. A partir de leituras 
espe-cíficas sobre o assunto, entendemos que povos e comunidades tradicio-
nais são aquelas que vivem em/ou reivindicam territórios de ocupação tradi-
cional, tendo como referência sua permanência histórica e ancestralidade no 
local e reconhecendo-se a partir do perten-cimento, laços de parentesco e 
de uma identidade étnica. A legislação brasileira conside-ra a autodefinição 
como um dos critérios para o reconhecimento das Comunidades Tradicion-
ais, mas uma série de características são elencadas para fundamentar sua an-
cestra-lidade histórica e tradições, sobretudo quando se trata da demarcação 
e titulação de territórios, tais como o linguajar, a relação coletiva e sustentá-
vel com o meio ambiente, o patrimônio material e imaterial, religiosidade, 
saberes, dentre outros. Mato Grosso é um estado de diversificada e numero-
sa população tradicional, por isso selecionamos para este trabalho os povos 
indígenas e comunidades quilombolas, bem como os patrimônios culturais 
imateriais que tem relação com estes povos. Neste trabalho, apresentamos 
um levantamento destes povos tradicionais selecionados e, ao lado de uma 
análise da composição da população total atual de Mato Grosso, demons-
tramos sua importância histórica e na sociedade contemporânea. Por fim, 
buscamos compreender as formas de visibi-lidade ou ocultamento destes 
povos e seu patrimônio cultural e imaterial, já que a proje-ção da cultura 
tradicional geralmente só ocorre quando há interesses dominantes em jogo. 
Palavras-chaves: Povos tradicionais; culturas tradicionais; história; Mato 
Grosso. 
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MMR – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Marcio Rodrigues Ferreira Autor (IFMT – Sinop)
marcio.snp77@hotmail.com

Marcelo M. Manzine (IFMT – Sinop)
Rodrigo Gomes Favela  coutores (IFMT – Sinop)

RESUMO: Trata-se do plano de negócios para implantação de uma Imobi-
liária, na ci-dade de Sinop, a qual pretende oferecer serviços imobiliários 
com atendimento exclusivo à clientes de variadas classes sociais. A empresa 
MMR-Investimentos Imobiliários Ltda é uma empresa de sociedade limita-
da, que tem como sócios: Marcelo M. Manzine, Mar-cio Rodrigues Ferreira 
e Rodrigo Gomes Favela. Para elaboração do plano de negócios para im-
plantação da empresa nesta cidade, foi feito pesquisa em meios eletrônicos 
sobre o mercado imobiliário, que após várias análises que foram determi-
nantes para a estrutu-ração dos custos. Para o desenvolvimento do plano uti-
lizou-se a metodologia pesquisa qualiquantati, que segundo Beunren (2004) 
a metodologia qualitativa concebe análises mais profundas em relação ao 
fenômeno que está sendo estudado. Enquanto Richardson (1999, p. 70 apud 
Beuren 2004, p. 92) afirma que a metodologia quantitativa “caracteri-za-se 
pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de infor-
mações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde 
a mais simples como: percentual, media, desvio padrão as mais complexas 
como coeficiente de correlação, análise de regressão etc. O objetivo deste 
trabalho foi simular o investimento, a necessi-dade de capital de giro, a mão 
de obra necessária, bem como os custos e despesas para determinar a viabi-
lidade de implantação da empresa MMR-Investimentos Imobiliários. Para a 
elaboração do plano de negócios foi utilizado o software disponibilizado pelo 
Sebrae de Minas Gerais. Os pontos abordados neste trabalho, esclarecem e 
orientam o empreendedor sobre o início do investimento, o estudo da área 
de atuação, o detalha-mento dos produtos e/ou serviços oferecidos, saber 
qual é o público-alvo, conhecer a concorrência, ter consciência do posicion-
amento no mercado, planejar o crescimento da empresa dentro de um de-
terminado período, contabilizar volume e perspectiva de inves-timento no 
negócio, definir colaboradores e fornecedores além de definir viabilidades 
financeiras e técnicas e enxergar potenciais de crescimento e de barreiras 
analisando ain-da o impacto dos riscos através de elaboração de cenários. O 
plano prevê investimento na ordem de R$ 445.805,01, sendo recurso próprio.
Palavras-chaves: Plano de Negócios, Empreendedor e Empresa.
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 MÚSICA NO CAMPUS

Emerson Rodrigo Coletto
emerson.coletto@snp.ifmt.edu.br

Gustavo Marques Schmitzhaus
Lumena Delcole

Lucas Gabriel Bomm Da Silva
Alex Terolti De Jesus

Guilherme Barcé Da Silva

RESUMO: A intenção desse curso é estimular os alunos e professores do 
IFMT- cam-pus avançado Sinop a pegar gosto pela música e para terem 
noção de tocar um instru-mento musical. Tendo como objetivo, motivar 
aptidões e talentos musicais, possibilitan-do a integração entre alunos e 
professores do campus e também um aprendizado técnico diversificado, 
de diferentes gêneros e estilos musicais. Também oferecendo oportuni-
dades para atividades musicais e também, estruturar para eventos musicais 
na comuni-dade escolar (show de talentos, apresentações, etc...). Usando 
como uma metodologia o projeto funcionará através do empoderamento 
dos próprios alunos que já possuem de-senvolvidos dons musicais, pos-
sibilitando aos mesmos serem monitores  e facilitadores da aprendizagem 
dos demais alunos. O ensino da música se dará de acordo com a meto-
dologia e gênero musical que será estrutura com cada monitor. Em geral, 
será ensinando exercícios simples para o aluno iniciante ganhar flexibili-
dade e força nos dedos da mão esquerda ou direita para os canhotos, após 
esse período o Aluno vai aprender músicas populares em solos, para con-
tinuar ganhando flexibilidade e força. Depois vamos passar para os due-
tos, visando assim músicas com um maior grau de dificuldade e exigindo 
uma atenção maior do aluno. Com os duetos prontos podemos passar para 
a parte de ritmos, acordes e muita música. Vê-se que o aprendizado vai 
seguir como uma “Escada”, desde a flexibilidade nos dedos até o aluno 
iniciante estar tocando músicas. O projeto é desenvolvido por aulas com 
duração de 1 hora semana, com exercícios básicos de inicia-lização a 
música, os alunos do curso têm acompanhamento de dois monitores que 
auxili-am num melhor aprendizado dos alunos. A avaliação dos alunos 
é feita mensalmente. É feita uma prova argumentativa, para assim os 
monitores saberem se o método utilizado está funcionando ou não. Re-
sumindo contribui com o processo formativo do aluno fa-zendo com que 
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o desenvolvimento das habilidades culturais possibilite o fortalecimento 
dos vínculos, bem como o aumento da concentração e desempenho na 
aula e no traba-lho. Referente a quantidade de alunos, serão 12 alunos do 
campus, onde eles vão apren-der tocar três musicais por mês no curso, 
portanto serão necessárias 360 folhas para a impressão das cifras. Os 
resultados esperados são que os participantes do curso apren-dam a tocar 
violão e pegar gosto pela música, e também que criem ou melhorem uma 
convivência social entre os integrantes do curso. Para concluir agradeço 
a direção geral do campus pela oportunidade de apresentar um projeto 
de tal importância numa jornada científica como essa que será realiza-
da. E agradeço também a comissão da jornada cien-tífica pelo seu es-
forço para realização de um evento como esse de uma grande amplitude.
Palavras Chaves: Aprendendo tocar Violão, Excitação, Agradável. 
Fonte de Financiamento: Programa institucional de incentivo a ex-
tensão. 
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O PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE SINOPENSE

Francieli Aparecida Marinato
francieli.marinato@snp.ifmt.edu.br

Luiza Helena dos Santos Bach
luizabach@hotmail.com

 Jucielly Ketelin Lopes
juciellysinop@hotmail.com

Angela Catarina Seganfredo Santos
angelsegan02@gmail.com

RESUMO: Os estudos que resultaram neste trabalho ocorreram nas aulas 
de História ao longo deste ano letivo, em que discutimos em várias opor-
tunidades sobre a condição das mulheres em diferentes sociedades, na 
antiguidade e na Idade Média. Paralelamente a estes estudos em sala de 
aula, manifestamos o interesse em pesquisar sobre a história de Sinop e 
focamos nossa pesquisa no papel da mulher na história sinopense. Assim, 
procuramos encontrar a presença da mulher desde a fundação de Sinop e no 
decorrer do povoamento de nosso município até a atualidade. Ressaltamos 
que fizemos um esforço para “encontrar” as mulheres em nossa história, 
pois frequentemente são os homens que aparecem: eles são vistos como 
os únicos que trabalhavam, como se as mulheres ficassem inteiramente 
entregues ao ócio. De modo geral, a história tradicional foi escrita sem 
destacar a presença da mulher e seus feitos, suas formas de produção e ati-
vidades, como se elas não tivessem realizado nada, já que as construções, 
o desenvolvimento econômico, o progresso, são sempre associados aos 
homens. Em trabalho anterior apresentado na Feira de Ciências do nosso 
Campus e na Feira Municipal de Sinop, desmitificamos nossa história 
tradicional, demonstrando que houve um protagonismo feminino em Si-
nop, pois muitas mulheres pioneiras tiveram papel importante na fundação 
e no desenvolvimento de nosso município. No entanto, neste trabalho nos 
propomos a discutir que as mulheres mencionadas na nossa história são 
apenas aquelas que estavam enquadradas no modelo de família que é até 
hoje exaltado em nossa sociedade: a família patriarcal e bem sucedida.
Palavras Chaves: Mulher; história tradicional; Sinop. 
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OLHA A ONDA

Emerson Rodrigo Coletto
emerson.coletto@snp.ifmt.edu.br

Lucas Bomm Da Silva
Igor Fernando Miranda

Gustavo Marques Schmitzhaus
Guilherme Barcé Da Silva

 
RESUMO: Apesar de não serem observáveis a olho nu, as ondas sonoras 
estão presentes no nosso cotidiano. O som é uma onda mecânica que e 
que se propaga em meio material através de vibrações. A essas vibrações 
damos o nome de ondas sonoras. A onda sonora se forma com a vibração 
de dois corpos que dependendo da sua velocidade de vibração pode ser 
denominado grave ou agudo. A intensidade da onda está relacionada com 
aquilo que chamamos de volume. Como metodologia utilizamos as cor-
das de um violão como ferramenta para demonstrarmos que conforme as 
cordas vibram de maneiras diferentes conceitos diferentes podem ser ob-
servados. Outro método a ser utilizado também é um alto-falante que tem 
que reproduzir o som vibrando. Como resultado esperamos que o projeto 
auxilie numa melhor compreensão da matéria e do conteúdo, e também 
podemos ter um ideia melhor de como é formada uma onda sonora. Con-
cluímos que estudar ondas sonoras contribuiu com nosso aprendizado. É 
muito gratificante ter a oportunidade de apresentar um projeto como esse 
numa jornada científica. Agradeço a Direção Geral pela oportunidade 
de expor um projeto como esse e também agradeço a comissão avali-
adora da jornada científica pela oportunidade de apresentar o projeto.
Palavras-chave: Estudo do som, ondas sonoras.
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PESQUISA SOBRE TREINAMENTO NAS 
EMPRESAS DE SINOP

Joseane Felix de Melo
joseanefelix826@gmail.com

Alessandro Rodrigues Ferreira
Eneias Ribeiro de Oliveira

 Renata. Luiza. Castilho Rossoni
Simone da Silva Machado de Oliveira

RESUMO: O treinamento é a ação de enriquecer o conhecimento e a 
habilidade da pessoa para a execução de determinado trabalho ou tare-
fa. O treinamento também pode ser entendido como uma educação es-
pecializada, que insere desde a aprendizagem da habilidade motora até 
conhecimentos técnicos, desenvolvimento de aptidões administrativas e 
de atitudes relacionadas a situações. O objetivo da pesquisa foi analisar 
as técnicas de treinamentos aplicados nas empresas de Sinop. Para ela-
boração desta pesquisa utilizou-se as seguintes metodologias a pesquisa 
bibliográfica que segundo FONSECA, (2002, p.32) fundamenta-se em 
“obras bibliográficas, procurando referências teóricas publicadas com 
o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o 
problema a respeito do qual se procura a resposta” e também o método 
quantitativo que para Richardson (1999, P. 70 apud Beuren 2004, P 92) 
“caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de 
coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas 
estatísticas que, desde a mais simples como: percentual, média, desvio 
de padrão as mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de 
regressão etc”. para a coleta dos dados aplicou-se um questionário com 
quinze perguntas, com o objetivo de levantar dados sobre a aplicação de 
treinamento nas empresas de Sinop. A partir dos dados coletados foram 
elaborados gráficos baseados em informações como a frequência de trei-
namentos que são oferecidos, por quem é aplicado e a abrangência do 
treinamento. A maioria das empresas veem o treinamento como um custo 
e não como um investimento. Para se obter o sucesso do treinamento é 
necessário entender que o mesmo não pode ser medido apenas porque 
as pessoas melhoram suas competências individuais, mas porque elas 
passam a contribuir positivamente para o desempenho organizacional.
Palavras Chaves: Treinamento, Pesquisa, Empresas, Pessoas.



41

PLANO DE NEGÓCIO ESFIHARIA DOS AMIGOS

Cristina Aparecida Oliveira Magalhães
Iesdelem Ferreira da Silva

Leonardo Martins de Paiva
Renata Luiza Castilho Rossoni

RESUMO: Com o estudo buscou-se, evidenciar a importância, e a fi-
nalidade da utilização do plano de negócio para a implementação da 
empresa Esfiharia dos Amigos. O objetivo deste trabalho foi simular a 
viabilidade e detalhar os investimentos e ações necessárias para aber-
tura de uma empresa no setor alimentício em Sinop- MT de garantir 
a viabilidade e o sucesso da empresa. Os pontos abordados neste tra-
balho, esclarecem e orientam a elaboração do plano de negócios, que 
fornece informações detalhadas sobre o início do investimento como: 
determinar a área de atuação, formatar a ideia central de produtos e/ou 
serviços oferecidos, saber qual é o público-alvo, conhecer a concorrên-
cia, ter consciência do posicionamento no mercado, planejar o cresci-
mento da empresa dentro de um determinado período, contabilizar vo-
lume e perspectiva de investimento no negócio, definir colaboradores 
e fornecedores além de definir viabilidades financeiras e técnicas e en-
xergar potenciais de crescimento e de barreiras analisando ainda o im-
pacto dos riscos através de elaboração de cenários. Para elaboração do 
estudo utilizou-se a pesquisa qualitativa, que segundo Beuren (2004) 
concebe análise mais profunda em relação ao fenômeno que está sendo 
estudado. Enquanto Richardson (1999, p.70 apud BEUREN, 2004, p.92) 
afirma que a metodologia quantitativa “caracteriza-se pelo emprego de 
quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto 
no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas que, desde a mais 
simples como: percentual, média, desvio de padrão as mais complexas, 
como coeficiente de correlação, análise de regressão etc” A importância 
deste estudo, parte do fato de que a elaboração e adaptação do plano de 
negócios, de forma contínua permite a administração da empresa analisar 
seus rendimentos e custos, bem como atrair novos investidores, portan-
to é uma ferramenta de extrema importância para os empreendedores.
Palavras-chaves: plano de negócio, empreendedor, empresa, importân-
cia.
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PLANO DE NEGÓCIO: PASTELARIA KÍ-DELÍCIA

Aline de Souza Pereira
Isabel Rodrigues

Jamilson Marinho
Renata L. C. Rossoni 

Simone da Silva Machado de Oliveira
                                           
RESUMO: O estudo, evidenciou a importância e a viabilidade da ela-
boração do plano de negócio para implantação da empresa “Pastelaria 
KÍ-DELÍCIA”. O qual demonstrou que o negócio será viável e com 
grande possibilidade de rentabilidade no decorrer do período demonstra-
do no plano. Para a elaboração deste trabalho foi utilizado o software 
de Plano de Negócio 3.0, elaborado pelo Sebrae de Minas Gerais. O 
presente estudo caracterizou-se por uma pesquisa qualiquanti, que se-
gundo Beuren (2004) a metodologia qualitativa concebe análises mais 
profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado. Enquanto 
Richardson (1999, p. 70 apud Beuren 2004, p. 92) a firma que a meto-
dologia quantitativa “caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto 
nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas 
por meio de técnicas estatísticas, desde a mais simples como: percentual, 
média, desvio padrão às mais complexas, como coeficiente de correlação, 
análise de regressão etc”.Para estruturação da base informação sobre o 
tema vasculhou-se obras que abordam o tema e realizou-se pesquisas na 
internet para a formação dos custos. O estudo do plano demonstrou que o 
empreendimento terá uma projeção de crescimento a uma taxa constante 
de quatro por cento ao mês para os doze primeiros meses e dez por cento 
ao ano a partir do segundo ano. Ao término do trabalho, concluímos que 
a elaboração e a revisão constante do plano de negócio é necessário e 
essencial, para o planejamento, viabilidade e sucesso de uma empresa.
Palavras Chaves: Plano de Negócio; Empreendedorismo; Empresa.
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PLANO DE NEGÓCIOS CAFÉ LITERÁRIO

Maieva Paulino Machado Soares
Anderson Santos da Luz

Renata Rossoni 
Simone da Silva Machado de Oliveira

RESUMO: O empreendedor utiliza o plano de negócios para organizar 
as informações sobre a empresa que deseja montar, ou seja, um plano 
de negócios é um documento que descreve os objetivos do negócio e 
quais os passos a serem seguidos para que o objetivo seja alcançado, 
diminuindo os riscos e as incertezas. O objetivo do presente trabalho 
é investigar os recursos, custos, necessidade de recursos humanos e 
documentação necessária para implantação de uma empresa inovadora 
chamada Café Literário. Neste trabalho o método de pesquisa utilizado 
foi o método bibliográfico e quantitativo. O método quantitativo “cen-
tra-se na objetividade (instrumentos padronizados, neutros, linguagem 
matemática, relações entre variáveis, entre outros.), influenciada pelo 
positivismo.” M. FANTINATO (2015). O plano de negócio foi elabo-
rado no Software 3.0 Plano de Negócios SEBRAE MG, o qual auxiliou 
no processo de elaboração da pesquisa. Além do software, também fo-
ram realizadas pesquisas via internet para conhecimentos dos custos e do 
mercado literário. Com a confecção deste trabalho foi possível conhecer 
melhor as estratégias de mercado e as variáveis de preços que podem 
ser aplicados a produtos e serviços que serão ofertados. Com este tra-
balho aprendemos a elaborar um plano de negócios e montar uma Matriz 
SWOT e concluir que para começar um negócio é necessário uma série 
de pesquisas, desde custos e despesas à clientes e concorrência. E que é 
também necessário conhecer o mercado, o ambiente, os produtos e pro-
cesso que o empreendimento precisará antes mesmo da empresa existir 
no papel. Somente com a elaboração do plano de negócios da futura em-
presa o empreendedor poderá diminuir os risco do empreendimento e 
visualizar o montante a ser investido. Sendo o plano de negócios uma 
ferramenta é essencial para que o empreendedor defina o produto e/ou 
serviço a ser ofertado, área de atuação e o público-alvo, bem como to-
dos investimentos e ações necessárias para implantação de seu negócio. 
Palavras-chaves: Plano de negócios, empreendedor, empreendimento, 
riscos.
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PLANO DE NEGÓCIOS – CDM MOVÉIS

Maykon Cristian Lauermann
Carla Raquel Bezerra Lopes

Danielle Kristina Deluski Mendes
Renata L. C. Rossoni

Sinome da. Silva Machado de Oliveira.

RESUMO: O estudo buscou evidenciar a importância da utilização do 
plano de negócios para implantação da empresa CDM Moveis no mu-
nicípio de Sinop - MT, de forma garantir a viabilidade e a longevidade 
da empresa. Este trabalho tem como objetivo esclarecer e desdobrar os 
investimentos e custos necessários para a realização do empreendimento. 
Para a elaboração deste trabalho utilizou-se a seguintes metodologias, 
quantitativa que segundo Beuren (2004)  “caracteriza-se pelo emprego 
de quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto 
no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde a mais sim-
ples, como: percentual, média, desvio padrão às mais complexas, como 
coeficiente de correlação, análise de regressão entre outras” e a pesquisa 
bibliográfica que segundo Richardson (1999, p. 70 apud Beuren 2004, 
p. 92) “fundamentara base estrutural de conhecimentos necessários para 
elaboração do mesmo”. O software utilizado para elaboração deste plano 
de negócios foi desenvolvido pelo SEBRAE de MG, denominado plano 
de negócio 3.0. O plano de negócios desenvolvido neste trabalho explo-
rou as viabilidades e necessidades para implantação de uma empresa no 
setor moveleiro, que pretende oferecer produtos inovadores. Com a ela-
boração do plano de negócios o empreendedor pode visualizar o que será 
necessário a abertura da empresa, como a aquisição de equipamentos e 
utensílios, investimentos nas instalações, aquisição de produtos; aquisição 
de matérias-primas; necessidade de mão de obra, simular seus custos fi-
xos e despesas, bem como a carga tributária e a legislação que se aplica ao 
mercado pretendido. A importância deste estudo parte do fato de que esta 
ferramenta permite ser adapta constantemente para atender as necessi-
dades da empresa e por ser um também uma ferramenta que pode ser uti-
lizada pela administração da empresa para captar investidores, sendo, por-
tanto, de extrema importância a todos que, queiram ser empreendedores.
Palavras-chaves: plano de negócio, empreendimento, investimentos, 
custos, viabilidade.
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PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL

Fabiana Jesus Figueiredo de Moura
Andréia de Almeida Barbaresco de Oliveira

Everlin Rita Gomes dos Santos
Josiane de Brito Mota

Tainara Patricia Rauber

RESUMO: O capital humano sempre foi um fator determinante para se 
obter êxito no mundo dos negócios. São as pessoas que fazem todo o pro-
cesso acontecer dentro da organização. Com base nessa perspectiva, en-
contramos o processo de seleção, como uma ferramenta para agregar va-
lores as organizações. Saber escolher o profissional adequado para cada 
cargo, é a ponte que levará a empresa a alcançar seus objetivos. Este tra-
balho foi realizado com o objetivo de analisar como é realizado o proces-
so de Seleção de Pessoal nas empresas, saber se ela utiliza alguma técni-
ca ou ferramenta de seleção. Para isso, foi utilizado o método de pesquisa 
bibliográfica, com objetivo de recolher informações para fundamentar o 
referencial teórico da pesquisa. Também foi utilizado o método quantita-
tivo, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamen-
to delas por meios de técnicas estatísticas. Foi utilizado um questionário 
eletrônico com treze perguntas fechadas, aplicados tanto a empresários 
quanto colaboradores, para coleta das informações iniciais. A análise das 
informações repassadas pelos responsáveis de seleção e contratação de 
pessoal e pelos colaboradores de organizações, mostra que grande parte 
das empresas utilizam as técnicas de seleção, obedecendo a descrição da 
vaga. O processo de seleção permite ao empresário colocar a pessoa correta 
na função correta de forma a garantir a eficiência e o sucesso da empresa. 
Palavras Chaves: Seleção, Cargo, Técnicas, pessoas.
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ROBÔ AUTÔNOMO

Carlos Eduardo Gomes da Costa
Juan Carlos Conceição de Lima Sales

RESUMO: A construção do robô tem como objetivo aplicar e aprimorar o 
conhecimento de algoritmos, elétrica e eletrônica adquiridos pelos alunos 
durante os cursos de Eletromecânica e Automação Industrial do IFMT 
- Campus Avançado Sinop. O Robô foi construído com a capacidade 
autônoma de movimentação, que é capaz de se mover independentemen-
te para o local que tiver maior incidência de luz. Ele consegue desviar de 
obstáculos sem colidir e procurar caminhos alternativos, quando não con-
segue seguir em frente, até que consiga chegar ao ponto de luz que tenha 
maior incidência. Foi utilizado sensores LDR para identificar a direção 
da iluminação e sensores ultrassônicos para identificação de obstácu-
los. Construído utilizando a plataforma Arduino que possui um micro-
processador, portas analógicas e portas digitais para utilização dos sen-
sores, também possui compatibilidade e conectividade de componentes 
eletrônicos para poder se movimentar, como rodas acopladas a motores 
elétricos que podem ser totalmente controladas, permitindo o seu deslo-
camento e mudança de direção até identificar o melhor local para parar. 
Durante a sua montagem, construção e programação o aluno pôde aplicar 
e melhorar seus conhecimentos em algoritmos e lógica de programação, 
também aprimorou seu conhecimento em componentes eletrôni-
cos e como podem ser utilizados para alcançar o objetivo do projeto.
Palavras-chaves: Arduino, Robótica, Autonômo, Software Livre.
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SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E 
RESÍDUOS

Kenny Wesley da Silva
Gustavo H. Krombauer

Emerson R. Coletto
Eurismar A. Ferreira

RESUMO: O projeto “Sistema Alternativo de Tratamento de Água e 
Resíduos”, traz uma proposta de implementação de sistemas de trata-
mento água do esgoto doméstico/sanitário acumulada em fossas sépticas, 
reduzindo o nível de contaminante, tornando assim possível a reutilização 
da mesma em processos cotidianos. A água tratada poderá ser utilizada 
em processos que não demandem de água potável, tais como lavagem 
de pisos, calçadas, irrigação de jardins e em outras atividades que con-
somem grande quantidade de água. Com o projeto reutilizaremos a água 
que está sendo descartada de forma inadequada, e com o tratamento re-
duzirá o nível de poluição do meio ambiente com um sistema de baixo 
custo econômico e de fácil acesso. O projeto demonstrará como é pos-
sível a economia de água e a preservação do solo e lençol freático dentro 
da instituição beneficente CAOPA (Centro de Acolhimento Orientação 
e Proteção ao Adolescente), uma instituição socioeducativo de caráter 
beneficente sem fins lucrativos, que acolhe adolescentes de 12 a 16 anos, 
ofertando gratuitamente diversas oficinas de cunho educativo e cultural. 
O projeto também demonstrará, que essa água tratada pode ser usada para 
cultivo de mudas de árvores, reduzindo o custo de água para os viveiros.
Palavras Chaves: Sustentabilidade, Responsabilidade Ambiental, Co-
munidade Participativa.



48

TERERÉ AUTOMÁTICO

João Cruz Araujo Neto
Murilo Araujo Santos

Marcos Vinicius Alves de Oliveira
Daniel Miranda Cruz

João Pedro Monteiro de Aguiar
Lucas Nathan Alves de Oliveira

Mykael Sato Sirqueira
Pedro Henrique Diogo Neves

RESUMO: Nos meses de setembro, outubro e novembro foi desenvolvi-
do no IFMT de Sinop o Projeto de Tereré Automático, com finalidade de 
estudo e compreensão de alguns componentes eletrônicos e forma de uti-
lização como CIs comparadores, transistor, Sensor Óptíco, dentro outros 
e a aplicação do mesmo automatizando uma garrafa térmica de forma 
barata, prática e eficiente. A criação do projeto tem como intuito colocar 
em prática conhecimentos adquiridos ao longo do Curso de Automação 
Industrial e automatização da garrafa térmica demostrando a capacidade 
dos cursos técnicos e alunos, especialmente neste projeto do curso de 
Automação Industrial. Foi usado um sensor óptico junto com um circuito 
comparador para identificar a presença do copo, um transistor para ativar 
a bomba d`agua quando o copo for aproximado e três células de bateria de 
Lion-Lition de 2200mA e 3,6V em serie formado uma bateria de 2200mA e 
10,8V ou 23,76W permitindo uma autonomia de aproximadamente 2h de 
funcionamento da bomba. Levando em conta que um copo de 300ml pode 
encher aproximadamente 34 vezes em uma garrafa térmica de 10L e que 
para encher leva aproximadamente 30 seg, sem carregar a térmica poderia 
ser reabastecida 7 vezes. Concluindo que é possível fazer automação de 
uma garrafa térmica de forma eficiente gastando menos de R$50,00.
Palavras-chaves: Bomba d’água, Tereré Automático.
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UTILIZAÇÃO DE MODELOS LÚDICOS DE MIÇANGA NO 
ESTUDO DE GEOMETRIA MOLECULAR

Andressa França
Géssica Caroline Correia

RESUMO: A disciplina de Química no ensino médio é indispensável 
para o desenvolvimento crítico e científico dos alunos. Ser consciente de 
como se comportam os níveis mais diminutos da matéria é de grande im-
portância, visto que, este comportamento está diretamente relacionado à 
tudo que nos cerca. Apesar de indispensável, os alunos apresentam muita 
dificuldade no entendimento dos conceitos relacionados a Química, que 
são normalmente trazidos somente de forma abstrata para sala de aula, o 
que dificulta o aprendizado e ocasiona desmotivação em aprender mais 
sobre os conteúdos que permeiam a disciplina. Sabendo disto, o desen-
volvimento de atividades lúdicas, as quais tornam os processos de ensino 
aprendizagem mais prazerosos e divertidos, é uma boa alternativa para 
contornar o problema. Com o objetivo de compreender, de forma lúdica, 
as diferentes geometrias que as moléculas podem assumir, criou-se um 
modelo molecular desenvolvido a partir de miçangas e linha de nylon uti-
lizando-se a técnica de entrelaçamento de linhas. O trabalho teve grande 
aceitação por parte tanto dos alunos quanto professores, os quais relataram 
que o modelo construído ilustra de forma objetiva a organização no es-
paço dos átomos, tornando evidente tanto as geometrias respectivamente, 
além de dar uma noção aproximada dos ângulos de ligações que formam. 
O processo de montagem da molécula a partir de miçangas mostrou-se 
eficiente nos processos de ensino aprendizagem, visto que se observou um 
maior entendimento dos conceitos relacionados ao conteúdo de geometria 
molecular quando este é mostrado de forma real, trazendo conceitos exis-
tentes somente na abstração ao concreto. Destaca-se também a importân-
cia do lúdico no desenvolvimento da atividade, fazendo com que uma 
matéria complicada como o estudo das geometrias, torne-se um conteúdo 
de fácil assimilação e prazeroso ao processo de ensino-aprendizagem.
Palavras Chaves: Moléculas, Aprendizagem, Lúdico, Miçangas.
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Resumos de palestras
O QUE O MERCADO DE TRABALHO ESPERA DO PROFIS-

SIONAL EM 2020?

Loreni Pedroso

Em 2020, os profissionais precisam ter além da formação acadêmica 
ou técnica, ter o “Autoconhecimento”. São Habilidades e competências 
que será o diferencial que as organizações esperam dos profissionais. 
Segue algumas competências que é indispensável em um profissional:

Resiliência : Um candidato com perfil resiliente é um dos mais buscados 
nos processos seletivos e um dos mais apreciados no ambiente de tra-
balho. Isso não quer dizer que ele tenha que abaixar a cabeça para tudo, 
mas sim que deve encarar os problemas com otimismo, lidar com a roti-
na de forma positiva, resistir às pressões externas e estar aberto a ouvir 
críticas como uma forma de melhorar, e não como um ataque pessoal.

Entusiasmo : Não é incomum encontrar profissionais desmotivados, es-
tressados, cansados e que, claramente, não amam o que fazem. Essas 
pessoas ao longo do tempo passam a trabalhar no modo automático, 
dificilmente alcançam bons resultados ou são felizes com si mesmas” 

Inteligencia Emocional: capacidade de identificar os nossos própri-
os sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as 
emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos, inteligência emo-
cional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos.
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