
Anexo 1 Anexo 3 Sala Minas Sala 2-G Sala 1-P
Iniciação à docência e suas vertentes - 1

A observação no processo de formação docente
A importância do PIBID na formação docente: O Trabalho 

do PIBID no curso de Pedagogia da FAEC
A Matemática Financeira e as Praticas Pedagógicas dos 

professores de Matemática do ensino médio.
Contribuições do PIBID na formação de professores em 

Crateús-CE
Monitoria Acadêmica e Influência na Formação Docente: 

Uma Reflexão da Prática
O uso de um recurso audiovisual numa abordagem 

histórica-social sobre o sol
Iniciação à docência e suas vertentes - 2

Geometria Espacial: Do cotidiano à sala de aula
Monitoria Orientada: Uma possibilidade para melhoria do 

desempenho acadêmico na disciplina Química
O ensino de Estatística na Educação Básica e a formação 

inicial de professores de Matemática.

O ensino de Matemática Financeira na Educação 
Fundamental: Um diálogo necessário

O PIBID e suas contribuições para a formação inicial: um 
olhar dos futuros professores sobre a prática docente.

O Uso do GeoGebra como Metodologia no Ensino de 
Matemática

Ciências exatas, Engenharias e suas aplicações Métodos alternativos de ensino - 3

Elaboração de Índice de Acessibilidade em ambientes 
escolares, Um contexto Crateuense

Aplicação do método de aprendizagem cooperativa no 
ensino de Estatística para o curso de Bacharelado em 

Zootecnia

Automação de Restaurantes Universitários
A importância do laboratório de Geologia para o curso de 

Engenharia de Minas da UFC Crateús
Aplicando a sequência FEDATHI no ensino de Química 

para deficientes visuais
Estudo do aplicativo Revit 

Construção de uma máquina de ATWOOD de baixo custo 
como um recurso facilitador para aprendizagem de 

conceitos relacionados a rotações

Desenvolvimento de Dispositivos de Hardware para 
Controle de Tickets de Refeição de Restaurantes 

Universitário através de Tags RFID - Módulo de Consumo

Avaliação do impacto da monitoria na disciplina de 
Probabilidade e Estatística do campus da UFC em Crateús

Histologia vegetal como prática de ensino: experiência 
vivenciada na monitoria de morfologia e taxonomia de 

espermatófitas da FAEC/UECE

Uso do software AutoCAD no desenvolvimento da 
perspectiva isométrica

Fotoglossário didático: Uma ferramenta para o ensino dos 
alunos no estudo da Morfologia Vegetal

Desenvolvimento de Dispositivos de Hardware para 
Controle de Tickets de Refeição de Restaurantes 

Universitário através de Tags RFID - Módulo de Venda

Boas práticas de higiene e manipulação de alimentos para 
a população de Crateús-CE

Jogo didático como estratégia de avaliação no contexto do 
Projeto Novos Talentos

Iniciação à docência e suas vertentes - 3 O Quinze em dois gêneros: para novos leitores e olhares

O uso da ferramenta clonizilla para a manuntenção dos 
computadores laborátorio de informática

Ensino de Programação através da ferramenta Scratch
Uma abordagem alternativa para introduzir os conceitos de 
coeficiente de atrito e momento de inércia para estudantes 

ingressantes do curso de Engenharia Ambiental

Abre a roda tindolê, abre a roda tindolá que a história vai 
começar: Contar histórias uma arte milenar

Ecologia e Sustentabilidade

Projeto de site de ensino online com uso de gamificação
Evasão no Ensino Superior: Estudo dos fatores causadores 

da evasão dos cursos da UFC Crateús

Uma análise das relações do jogo xadrez e o 
desenvolvimento do raciocínio lógico: estudo de caso dos 
participantes dos projetos Clube de Xadrez UFC MATE e 

Clube de Xadrez IFCE MATE

Observação em sala de aula: Constribuições pertinentes 
para a formação docente

Análise Físico-Química da água dos sistemas de 
abastecimento coletivo do município de Crateús

Projeto Informação: Contribuindo para a disseminação de 
softwares livres

O ensino de inglês por meio da aprendizagem cooperativa
Utilização de jogo didático como metodologia alternativa 
para Ensino de Biologia no contexto do Projeto Novos 

Talentos 

Variações à luz da sociolinguística e suas influências no 
ENEM

Tratamento dos Resíduos Sólidos Orgânicos do 
Restaurante Universitário de Crateús em Biodigestor 

Anaeróbio

OBSERVAÇÃO 1: A ordem dos trabalhos apresentados na programação é alfabética, não correspondendo, portanto, à ordem das apresentações. 
OBSERVAÇÃO 2: Lembrar de comparecer ao local das apresentações com antecedência de 15min do início da sessão  e fornecer o arquivo da apresentação em formato pdf (conforme o Edital). 
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Local: Prédio Principal e Anexo do Colégio Primeiro de Janeiro

-

10:10 - 12:10

08:00 - 10:00

Métodos alternativos de ensino - 2

13:30 - 15:30

Computação e Tecnologia da Informação Métodos alternativos de ensino - 1


