
 

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS DO 

3º CONINF, DO IFF ITAPERUNA 

MODALIDADE – COMUNICAÇÃO ORAL 

 

QUARTA-FEIRA (26/09), 14h 

SALA F11:  
 
1. Programa Descarte Consciente de Medicamentos (Prodesc) e a logística reversa no município de 

Patrocínio do Muriaé-MG  
 
2. Casos de esporotricose em cães e gatos atendidos no hospital veterinário da UENF em Campos 

dos Goytacazes/RJ  
 
3. Análise geoambiental da Laguna de Iriry, no município de Rio das Ostras/RJ como instrumento de 

apoio para gestão da unidade de conservação  

 
4. Influência da taxa de congelamento na velocidade de sublimação durante o processo de 

liofilização de um produto imunobiológico  
 

SALA F12:  
 
1. Análise do perfil do alunos evadidos nos cursos técnicos do IFFluminense Campus Itaperuna 

usando data mining   
 
2. Framework para gerenciamento de redes sem fio de baixo custo aplicada a uma instituição pública 

de ensino  
 
3. Influência magnética sobre a luz: o efeito faraday  
 
4. Os perfis dos professores de física nas escolas públicas de Itaperuna e Porciúncula  
 



SALA F13:  
 
1. Análise da presença de formaldeído em amostras de produtos capilares utilizados na região 

Noroeste Fluminense  
 
 2. Determinação de parâmetros físico-químicos em amostras do fermentado de jabuticaba 

(myrciaria jaboticaba vell berg) do município de Varre-Sai/RJ  
 
3.  A Química na Copa do Mundo: um projeto a favor da educação  
 
4. Teste alelopático do extrato de erva de passarinho (struthanthus marginatus (desr.) Blume) na 

germinação e desenvolvimento de alface (lactuca sativa l.) e pepino (cucumis sativus l.)  

 

 

QUINTA-FEIRA (27/09), 14h 

SALA F11:  
 
1. Da Democracia Racial à Reparação da Dívida Histórica: a inflexão discursiva na política externa 

brasileira para o continente africano durante os anos Lula (2003-2010) 
 
2. A função social da escola no estudo de Gênero e Raça no século XXI  
 
3. A Lava Jato e a Cooperação Internacional contra os Crimes Econômicos  
 
4.  Educação para o Século XXI  
 
5. Medicalização na docência como fenômeno da precarização do trabalho em Santo Antônio de 

Pádua/RJ: Compreendendo os motivos existentes  
 

SALA F12:  
 
1. A inclusão de portadores da síndrome de Down na sociedade  
 
2. Ações Integradas de Extensão, Ensino e Pesquisa sob a Ótica da Produção Audiovisual  
 
3. O papel da sala de atendimento educacional especializado na inclusão de alunos com necessidades 

especiais: um estudo de caso  
 
4. Panorama Geral da Educação Jovens e Adultos em Itaperuna no Ano de 2017: Ênfase na Rede 

Municipal de Ensino 
 
5. Surdez: um dos diversos modos de vida 

SALA F13:  
 
1. O uso de maquetes no ensino da geometria descritiva  
 
2. O século XXI: A importância do gestor em EaD para os polos presenciais  
 
3. Um estudo de caso sobre a aplicação da demolição seletiva como requisito para a obtenção da 

certificação leed  
 



4. Dificuldades de aprendizagem: uma construção social?  
 
5. A importância de uma estrutura física adequada em escolas de ensino básico e sua relação com o 

ideb 
 
6. Estilos de Aprendizagem na Educação a Distância 

 

SEXTA-FEIRA (28/09), 14h 

SALA F11:  
 
1. Literatura e História: o cinema como ferramenta pedagógica  
 
2. Literatura e música: uma estratégia interdisciplinar  
 
3. Machado de Assis: denúncias sócio-políticas sobre a lei de 13 de maio  
 
4. O real e o imaginário como forma de evocação da memória e de autoconstrução na literatura 

infanto-juvenil  
 
5. Por que não lemos Carolina na escola?  

SALA 15 do PAI:  
 
1. Acessibilidade e Mobilidade urbana para cadeirantes  
 
2. Modelagem e simulação de um motor de indução no software de transitórios eletromagnéticos 

PSCAD/EMTDC e aferição do modelo via testes práticos  
 
3. A importância da análise ergonômica do ambiente de trabalho  
 
4. Diagnóstico do clima organizacional de uma escola municipal em Natividade - RJ 
 
5. Sistema de controle de acesso por RFID  
 

SALA 17 do PAI:  
 
1. Avaliação da qualidade da água de chuva para aproveitamento com fins não potáveis em 

habitações  
 
2. Comparação da Condição de Superaquecimento e Sub-resfriamento de uma bancada didática de ar 

condicionado com válvula de expansão termostática e com tubo capilar  
 
3. Dimensionamento de painéis metálicos enrijecidos - Recomendações práticas da Det Norske 

Veritas  
 
4. Estudo da utilização de resíduos do processo de fundição em areia verde na confecção de blocos 

solo-cimento  
 
5. Projeto e Construção de matriz metálica para fabricação de compósitos de juta  
 

SALA F25: 



1. A Sandy resolveu esperar! - Uma análise do teaser #ResolviEsperar La Casa de Papel da Netflix  
 
2. Já parou para pensar o que você tem colocado na boca? - Análise do conscientizador discurso 

publicitário presente no vídeo “#paredechupar” 
 
3. Textual reflection about the environment's ads - Uma proposta didática  
 
4. A tour through the British Culture: uma proposta de sequência didática para trabalho com 

infográficos  
 

SALA F26: 
1. Fragmentos da memória musical campista: vida e obra de Anoeli Maciel 
 
2. Repetição e Diferença na Dança-Teatro  
 
3. “Teatro físico” pesquisa e experimentação unindo a interface “corpo e tecnologia” aplicada à cena 

 


