
TÍTULO TRABALHO ÁREA HORÁRIO SESSÃO
Desenvolvimento de um Sistema de Informação Georreferenciado Web com uso de Tecnologias 
Livres para o Mapeamento Urbanístico e Ambiental de Crateús
Potencial  Anticolinesteráico apresentado pela espécie Luffa Cylindrica
Elaboração de um checklist para avaliação das condições de acessibilidade das instituições públicas 
de ensino na cidade de Crateús 
Estudo do desempenho do acoplador duplo não linear assimétrico de fibras de cristal fotônico
Obtenção de portas lógicas totalmente ópticas baseadas no acoplador duplo não linear assimétrico 
de fibras de cristal fotônico
Codificação/decodificação de pulsos ultracurtos ópticos utilizando grades de Bragg Superestrutura 
Modulada em Amplitude para aplicações em sistemas OCDMA- 63 chips
Um estudo comparativo do desempenho da codificação/decodificação  de pulsos ultra-curtos,  para 
aplicações em sistemas OCDMA - 63 chips, baseadas em grades de Bragg Superestrutura  
moduladas em amplitude e fase

O papel da análise de requisitos no desenvolvimento de uma plataforma WEB de autoaprendizagem

Aprendizagem cooperativa no desenvolvimento de microssistemas em JAVA
Projeto Inform@ção: abordagem lúdica para ensino de programação nas escolas públicas de 
Crateús-CE
Sistema de Automação do Restaurante Universitário (SARU)
O ensino da programação aos alunos de ensino médio das escolas públicas de Crateús
Estudo cooperativo de aproveitamento de resíduos sólidos orgânicos
Avaliação do crescimento inicial, produtividade e matéria seca do sorgo BRS Ponta Negra cultivado 
com esterco bovino e adubo mineral
Vivência das Monitorias das Disciplinas de Pré-Cálculo e Matemática Básica: Relato de Experiência 
2016
Uso de Gamification para o aprendizado de AutoCAD
Manual com Questões Resolvidas de Cálculo Fundamental
Iniciação a Docencia Algebra Linear, Programação e Calculo Numerico
Monitoria em Introdução aos Fundamentos de Programação em Linguagem C e à Programação 
Orientada a Objetos 
Uma experiência acadêmica como aluno/monitor da disciplina de química geral: Estudo de caso do 
campus da UFC Crateús
Evasão nas monitorias de física fundamental: a necessidade de ressignificar as relações de ensino-
aprendizagem  gerindo uma educação colaborativa. 
Utilização de simuladores no ensino de Arquitetura de Computadores
Ensino e aprendizagem de Estrutura de Dados
Contar histórias em tempos tencológicos
Refletindo sobre o "processo de ensinagem"
Aula investigativa, despertando o espírito investigativo no contexto do Projeto Novos Talentos 
Experimentos de equilíbrio químico na Engenharia: A busca de uma nova identidade
Uso do AutoCAD 3D para geração de vistas a partir das figuras geométricas

Influência das práticas laboratoriais sobre o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de 
Química para alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Gaspar Dutra do município de Crateús

Leitura e Compreensão de Textos Matemáticos na Universidade

Inovação e aplicação de experimentos alternativos de cinética na disciplina de Química Experimental

A Aplicabilidade da metodologia de Aprendizagem Cooperativa no aprendizado em Matemática. 
Uso de Software de Avaliacão Online para Auxílio ao Ensino de Programacão
Gameficação para Auxílio no Enino de Programação

A importância do laboratório de mineralogia para o curso de Engenharia de Minas da UFC Crateús

A gamificação do ensino como metodologia de aprendizado na área de Programação Computacional 
e Cálculo Numérico para Engenharia
Uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) como ferramenta pedagógica no ensino de 
Termodinâmica Aplicada à Engenharia
Gamificação como ferramenta de aprendizado em matemática para cursos de Tecnologia da 
Informação (TI)
Papel da monitoria na influência dos experimentos didáticos em Química na formação dos alunos em 
Engenharia da UFC em Crateús
Tecnologias de Apoio à Docência: Gerenciamento de Turma de Desenho para Engenharia em Redes 
Sociais

Métodos alternativos de ensino

10:30 - 12:00

09:00 - 10:30

10:30 - 12:00

10:30 - 12:00

09:00 - 10:30

Ciências exatas, Engenharias e 
suas aplicações

Computação e Tecnologia da 
Informação

Ecologia e Sustentabilidade

Iniciação à docência e suas 
vertentes

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CRATEÚS
ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS - 2016

Programação de Apresentações - Modalidade PÔSTER (24/11/2016 09 - 12h)
Local: Quadra Esportiva no prédio anexo do Colégio Primeiro de Janeiro


