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                                                                       Dia 12/11/2018 
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HORÁRIO TÍTULO DO PROJETO RESUMO ORIENTADOR DISCENTE 

 
 
 
 
 
08:00 

ANÁLISE 
COMPUTACIONAL DE 
CONDICIONANTES DE 
RISCOS AMBIENTAIS 

Desastres naturais em cenários urbanos estão presentes no contexto da urbanização 
desordenada, infraestrutura urbana precária, edificações desprovidas de técnicas de 
engenharia, alterações climáticas constantes, intervenção do homem, políticas de 
Proteção e Defesa Civil ainda pouco integrada e outros problemas ambientais, sociais 
e econômicos. Uma possível resposta à esses problemas é implantar uma gestão de 
riscos que forneça ferramentas e diretrizes para percepção, análise e divulgação do 
risco e suporte gerencial. Para implantar uma gestão de riscos eficiente é importante 
capacitar a equipe, viabilizar recursos e ferramentas integradas. O sistema 
multiplataforma ALEA integra e aprimora as principais funcionalidades de um modelo 
de gestão de riscos geotécnicos em cenários urbanos. De forma eficiente, confiável e 
de baixo custo, propõe-se uma infraestrutura tecnológica que auxilie as autoridades 
competentes à nível municipal, regional e estadual em suas ações de Proteção e 
Defesa Civil e em sua tomada de decisão.  

Ana Maria Stephan, Gislaine 
dos Santos, Luciana Conceicao 
Dias Campos, Marcelo Caniato 
Renhe, Jordan Henrique de 
Souza 

Victor Crisóstomo Cruz Reis, 
Bruno Eduard de Oliveira 
Brugnara 
 

 
 
 
08:15 

DESENVOLVIMENTO DE 
ESTUDOS RELATIVOS À 
PROBLEMÁTICA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS: 
GESTÃO, TRATAMENTO 
E PROJETOS DE ATERROS 
SANITÁRIOS. 

Temas como gestão de resíduos sólidos urbanos, estudo dos solos usados como 
cobertura do lixo, compostagem do resíduo orgânico e elaboração de projetos e 
monitoramento de aterros sanitários são algumas das ações propostas neste projeto. 
Visando proporcionar aos discentes uma melhor compreensão da problemática dos 
resíduos sólidos, assunto de grande relevância na atualidade e que carece de 
profissionais habilitados para correta gestão e tratamento destes materiais, a 
Geotecnia Ambiental, uma área relativamente nova, vem ganhando cada vez mais 
espaço tanto nas pesquisas acadêmicas nos cursos de Engenharia quanto no 
desenvolvimento de projetos fora da Universidade. O caráter multidisciplinar desse 

Júlia Righi de Almeida Arthur James Pereira da 
Silva, Gabriela Maria 
Fernandes Fiães, Nathália 
Delage Soares, Sarah 
Kirchmaier Fayer 
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projeto, envolvendo tanto acadêmicos de Engenharia civil quanto de Engenharia 
Ambiental e Sanitária se justifica, visto que são tratadas questões relativas à gestão e 
tratamento dos resíduos e ainda, desenvolvimento de estudos de caráter técnico 
relativo à análise de solos e verificação da estabilidade de obras de aterros sanitários. 

 
08:30 

DESENVOLVIMENTO DE 
EXPERIMENTOS 
DIDÁTICOS DE FÍSICA 

Desenvolvimento de dois experimentos didáticos relativos a física moderna, ambos 
utilizando Arduino. O primeiro é o cálculo da constante de Planck, e o segundo, Efeito 
Fotoelétrico. 

Alysson Miranda de Freitas Bruno Rodrigues de Oliveira 
 

 
 
 
 
08:45 

DESENVOLVIMENTO EM 
TI APLICADA A 
ENGENHARIA CIVIL 

O projeto tem como objetivo desenvolver um modelo de rede neural capaz de 
produzir a classificação de riscos a partir de um de treinamento de máquina para 
avaliar a suscetibilidade do risco de escorregamento de solo. Para o desenvolvimento 
desse estudo foram utilizados os dados históricos envolvendo ocorrências de 
deslizamento atendidas pela Defesa Civil Municipal nos anos entre 1996 a 2017. A 
caracterização da região em análise abrange também dados parametrizados dos 
aspectos físicos como declividade, o uso do solo, altimetria, amplitude, curvatura, 
orientação da encosta bem como os dados processados das metodologias de 
susceptibilidade de risco de escorregamento de solo Shalstab, IPT - Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas, SAGA, Smorph e Smorph modificado. Esse projeto tem 
possibilitado o contato com aspectos práticos no campo da inteligência artificial, além 
do trabalho interdisciplinar com discentes e profissionais de outras áreas capacitando 
profissionais para o mercado da tecnologia que exige essa interação. 

Gislaine Dos Santos, Luciana 
Conceicao Dias Campos, 
Marcelo Caniato Renhe, 
Jordan Henrique de Souza 

Caio Vincenzo Reis Dima, 
João Victor Dutra Balboa 
 

 
 
 
09:00 

LABORATÓRIO DE 
INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA DO 
DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

Laboratório de Inovação Tecnológica do Departamento de Construção Civil O projeto 
abrange a produção de conhecimento teórico e prático sobre BIM nas suas diferentes 
interfaces do projeto de construção civil – notadamente encima de aplicativos de 
software de arquitetura, estruturas e hidráulica, com uma visão de processo. O 
conhecimento a ser desenvolvido no âmbito da presente proposta de projeto 
contempla atividades tais como: * Treinamento para domínio de softwares 
aplicativos, * Desenvolvimento de recursos específicos para sua aplicação nos campos 
de estudo disciplinar, * Elaboração de material didático para apoio à docência em 
temas relacionados com o BIM e * Manutenção dos recursos tecnológicos da 
infraestrutura do laboratório.  

Mauricio Leonardo Aguilar 
Molina 

Gustavo Soares Pereira 
 

 
 
09:15 

MANIFESTAÇÕES 
PATOLÓGICAS NOS 
ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS E ÁREAS DE 
INVASÃO NO MUNICÍPIO 
DE JUIZ DE FORA 

A intervenção humana no município de Juiz de Fora é composta por padrões 
construtivos diversificados, associados a uma topografia, algumas vezes, peculiar. 
Neste contexto, a classe social mais carente classificada pelo governo (SAE - Secretaria 
de Assuntos Estratégicos) como extremamente pobre e pobre, concentra-se nas 
regiões periféricas do município. O objetivo deste trabalho é efetuar um estudo no 
Bairro Três Moinhos, localizado em Juiz de Fora – MG, concebido na década de 1950 
conforme registro na Prefeitura, onde atualmente é possível verificar a presença de 
três tipos de ocupações precárias, em sua maioria: imóvel irregular, favela e cortiço. 
Para tanto, serão analisadas as intervenções efetuadas até o momento, bem como 

Maria Teresa Gomes Barbosa Ariel Nunes de Oliveira; Igor 
Costa de Castro Magalhães; 
Mario Henrique da Silva 
Cabral 
 



 

3 
 

avaliadas as manifestações patológicas mais recorrentes nas edificações e no terreno, 
e que tendem a comprometer a durabilidade e segurança das moradias. Espera-se 
que este estudo possa auxiliar os órgãos locais, bem como os regionais e nacionais na 
elaboração de diretrizes que visem assegurar os requisitos mínimos em prol da 
qualidade de vida dos usuários (“proprietários”) das edificações existentes nas 
denominadas “áreas de risco”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
09:30 

MATEMÁTICA PARA 
DEFICIENTES VISUAIS 

O processo de inclusão tem levado à busca de adaptações escolares e adequações das 
atividades pedagógicas, com a finalidade de promover uma educação para todos nas 
escolas regulares. Diante deste cenário, este projeto vem para contribuir com o 
processo de inclusão do aluno deficiente visual, através da elaboração de material 
didático adaptado e contribuir com o desenvolvimento profissional do aluno de 
Licenciatura em Matemática, visando a Educação Inclusiva. Seguem as principais 
ações realizadas: 1. Pesquisa de materiais pedagógicos e técnicas de Ensino de 
Matemática existentes nas bibliografias abaixo: - Mollossi, L. F. S. B., Menestrina, T. C. 
, Mandler, M. L. Proposta para o ensino de conteúdos de matemática e estudantes 
cegos. Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 20, n. 57, v.1, p. 67-78, jan – jun 2014 - 
Código Braille de Matemática. Ministério da Educação e Cultura, 1970 - Curso a 
distância de Leitura Braille ministrado pelo Prof. Dr. Eder Pires de Camargo. - Vianna 
C. C. S. et al. Recursos para o Ensino de Gráficos e Funções para Deficientes Visuais. 
Anais do XI Encontro Nacional de Educação Matemática , Curitiba, 2013 2. Adaptação 
dos recursos existentes e criação de novos recursos pedagógicos de Matemática que 
atinjam o deficiente visual. - Introdução aos números em Braille com material 
concreto e inclusivo - Quebra-cabeça para comparação de frações - Dominó adaptado 
para o ensino de frações - Algumas áreas no tabuleiro quadriculado - Participação na 
organização e elaboração de materiais utilizados na Oficina "Matemática para 
Deficientes Visuais" da Semana da Matemática 2018 (UFJF) 

Sofia Carolina da Costa Melo 
Nelson Dantas Louza Junior 
Ana Tércia Monteiro Oliveira 

Luiz Henrique Bezerra 
Cavalcante 
 

 
 
 
 
09:45 

NASFE – NÚCLEO DE 
ATENDIMENTO SOCIAL 
DA FACULDADE DE 
ENGENHARIA 

O NASFE – Núcleo de Atendimento Social da Faculdade de Engenharia é um projeto 
responsável pela assistência técnica e consultorias gratuitas em problemas de 
engenharia e arquitetura, atuando nas comunidades de Juiz de Fora com a elaboração 
de projetos técnicos. Os discentes associados ao projeto possuem a oportunidade de 
desenvolver conhecimentos técnicos individuais a cada área, habilidades como 
liderança, oratória, trabalho em grupo e supervisão, que são essenciais para o 
desempenho de um profissional. A associação entre sua atividade fim com o 
crescimento de seus membros permite uma formação acadêmica completa e 
humanizada, cumprindo papel fundamental no desenvolvimento profissional e 
pessoal. Ao integrar conhecimentos teóricos e práticos, o projeto proporciona a 
capacitação de seus membros, a interdisciplinaridade, assim como a comunicação 
com a sociedade, estes aspectos valiosos no Treinamento Profissional para com os 

Jordan Henrique de Souza, 
Gislaine dos Santos 

Luana Rodrigues Gomes, 
Josilene de Fátima Toledo, 
Welison Lino Alves de 
Barros, Rodrigo Oliveira 
Cruz, Maria Tereza Aguiar 
Parreira 
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discentes. Portanto, o NASFE contribui para a formação de profissionais com 
responsabilidade social e engajamento na sociedade. 

 
 
 
 
10:00 

O USO DE JOGOS 
DIGITAIS COMO 
FERRAMENTA DE APOIO 
AO ENSINO DE 
PROGRAMAÇÃO 

O Uso de Jogos Digitais como Ferramenta de Apoio ao Ensino de Programação: 
Durante o projeto, foram realizadas inserções nas aulas da disciplina DCC120 - 
Laboratório de Programação com o objetivo de diversificar as atividades de 
programação realizadas em sala de aula. Em cada encontro, foram aplicados 
exercícios direcionados para a construção de um protótipo de jogo digital, visando 
aumentar a motivação dos alunos no estudo de programação. Os alunos também 
puderam compreender melhor como os conceitos aprendidos na disciplina podem ser 
aplicados em projetos reais. Além da contribuição para os alunos da disciplina, os 
discentes voluntários vinculados ao projeto também tiveram a oportunidade de 
aprender ferramentas e técnicas para criação de jogos digitais, bem como 
desenvolver a capacidade didática. 

Marcelo Caniato Renhe, 
Alessandreia Marta de 
Oliveira Julio 

Pedro Matheus Lopes 
Peralta Abranches, 
Aleksander Yacovenco 
 

 
 
 
10:15 

PARAMETRIZAÇÃO 
HIDRÁULICO-
HIDROLÓGICA DE 
MODELOS DE 
SIMULAÇÃO DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS: 
PREPARAÇÃO DA BASE 
DE DADOS FÍSICOS 

O objetivo do projeto foi preparar a base de dado necessária para aplicar o modelo 
SWAT na bacia do rio Paraíba do Sul. Logo, a primeira ação do projeto foi buscar 
dados já existentes na região de estudo e a segunda definir aqueles que deveriam ser 
criados pelos participantes do projeto. Como o projeto atingiu aquilo que foi proposto 
antes do esperado, criou-se um novo objetivo a ser alcançado, calibrar e validar o 
modelo. Então, deu-se início a terceira ação realizada no projeto, rodar o SWAT para 
avaliar o impacto das alterações do uso e cobertura do solo na área de estudo, que 
com muito esforço e dedicação dos envolvidos foi alcançado. Por fim, as ações 
realizadas nesse projeto ajudaram o discente desenvolver habilidades como: 
programação em R e python, gestão de tempo, sensoriamento remoto e 
geoprocessamento 

Celso Bandeira de Melo 
Ribeiro 

Marcel Pereira de Andrade 
 

 
 
 
 
 
10:30 

PREPARAÇÃO DE 
PRÁTICAS EM 
ELETRÔNICA ANALÓGICA 
USANDO O CHIP 
DIDÁTICO 

O chip didático é resultado de um projeto iniciado com o Programa de Instalação de 
Doutores em 2014, no qual foi proposto o desenvolvimento de um chip totalmente 
customizado para estudo de blocos construtivos de circuitos integrados analógicos 
CMOS (a tecnologia predominante em circuitos integrados atuais). Tais blocos, como 
pares diferenciais e espelhos de corrente, embora abordados nas disciplinas 
relacionadas à Eletrônica Analógica, são de difícil implementação usando 
componentes discretos. Desta forma, o chip se propõe a reduzir a distância entre o 
estudo teórico destes blocos e sua experimentação prática. Considerando que o 
componente desenvolvido possui uma grande quantidade de blocos, é necessária a 
produção de um roteiro de práticas que orientem sua utilização por parte dos alunos, 
de modo a aproveitar ao máximo as potencialidades oferecidas pelo circuito e sua 
placa de desenvolvimento, bem como evitar conexões indevidas que poderiam levar a 
danos no componente. 

Estêvão Coelho Teixeira Bleno Santos Neves 
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10:45 

PROCESSAMENTO EM 
ULTRA ALTA 
TEMPERATURA - UHT 

O laboratório de Química e Tecnologia (QUIMTEC) do Núcleo de Espectroscopia e 
Estrutura Molecular (NEEM) do departamento de Química da UFJF é o único 
laboratório no Brasil em uma instituição pública a possuir uma linha completa de 
equipamentos para tecnológica em ultra alta temperatura, associada a equipamentos 
analíticos de microestrutura e microanálise, permitindo assim realizações de 
aplicações laboratoriais na área de alimentos. Visando expandir suas atividades de 
extensão e devido à necessidade de controle dos processos internos, visando 
interação direta com os diferentes setores interessados no sistema UHT, se fez 
necessário um bolsista do curso de Química objetivando: controlar e operar a planta 
piloto; monitorar e organizar agenda de atividades com os interessados; gerar 
relatórios com indicadores de atividades; coordenar processos de aquisição de 
materiais; elaborar documentos como “Instruções de Trabalho” e “Fluxograma de 
Processos”, relacionadas ao processo; expandir o Manual de Gestão da Química e 
Tecnologia em processamento UHT. 

Rodrigo Stephanie e Luiz 
Fernando Cappa de Oliveira 

Biany Aparecida de Castro 
Dias 
 

 
 
 
 
 
11:00 

ROBÓTICA E EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA NO JOÃO 
XXIII 

O projeto aplicado na escola oferece aos alunos dos ensinos fundamental e médio 
atividades de lógica de programação e robótica. Além de um Grupo de Robótica 
formado por alunos e professores, também são oferecidos minicursos de Robótica 
utilizando o Arduino para o ensino médio e Programação com Scratch para os alunos 
a partir do 4º ano do Ensino Fundamental. As atividades acontecem no laboratório de 
informática do Colégio duas vezes por semana. O discente tem o desafio de lidar com 
diversos públicos e projetos, além de organizar, planejar e executar os projetos juntos 
aos alunos. Este ano, foram realizadas diversas atividades e projetos como 
experimentos com LEDs e afins, um mecanismo autônomo para clicar em telas 
capacitivas, um carro com tração 4x4 rádio controlado e um autônomo. Nota-se uma 
grande melhora no engajamento em sala de aula e um aumento do interesse dos 
alunos nas atividades extracurriculares. 

Leonardo José da Silva, Felipe 
José Rezende de Carvalho 

Walmor Machado Silva, 
Bruno Nasser Rodrigues 
 

 
 
 
11:15 

TREINAMENTO 
PROFISSIONAL EM 
INSTRUMENTAÇÃO 
ELETRÔNICA VIRTUAL 

Treinamento Profissional Em Instrumentação Eletrônica Virtual O Treinamento 
Profissional em Instrumentação Eletrônica Virtual, no ano de 2018, tem como 
principal objetivo a elaboração de sistemas supervisórios voltados para aplicações 
industriais. Utilizamos um ambiente virtual simulado com sensores e atuadores que 
representam sistemas reais físicos, nesse contexto se torna possível projetar 
ferramentas para manutenção de diversos dispositivos industriais. O projeto se 
tornou um meio de contato com muitas ferramentas utilizadas no mercado, nos 
aproximando cada vez mais do futuro profissional, encurtando fases de treinamentos 
e criando links entre universidade e empresa o que nos permite colocar em prática 
tudo que é apreendido em sala de aula ainda na universidade. 

Fabrício Pablo Virgínio de 
Campos 

Gustavo Leal Silva e Souza 
 

 
11:30 

AUTOMATIZAÇÃO DO 
TESTE ESTRUTURAL DE 
SOFTWARE 

Automatização do Teste Estrutural de Software: Foi desenvolvida a 
ferramenta PySoCA, capaz de auxiliar no processo de teste estrutural de 
programas desenvolvidos na linguagem Python. Ao longo do desenvolvimento 

Vânia de Oliveira Neves Hugo Tavares de Almeida, 
Jean Carlos Paiva Miranda 
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da ferramenta, além dos alunos poderem desenvolver suas habilidades como 
programadores e testadores, foi também possível expô-los ao processo de 
escrita de artigos científicos e apresentações de trabalhos dessa natureza. Os 
alunos tiveram um artigo sobre a ferramenta aceito no Congresso Brasileiro 
de Software: Teoria e Prática (CBSOFT), que ocorreu na Universidade de São 
Paulo, em São Carlos, onde foi também feita a apresentação oral do artigo. 
Outras apresentações também foram feitas em eventos promovidos pelo 
Departamento de Ciência da Computação da UFJF, como o Workshop do DCC 
e o Seminário de Pesquisa GETSI e GETComp. 

11:45 Suporte logístico ao 
Grupo de Estudos em 
Educação Química 
(GEEDUQ/UFJF) 

O Grupo de Estudos em Educação Química - GEEDUQ tem foco na Formação 
de Professores. O objetivo deste projeto é inserir a bolsista nas atividades de 
pesquisa e extensão do grupo. Em parceria com a Diretoria de Imagem 
Institucional tem apoiado as ações do projeto a Ciência que Fazemos, através 
da busca de novos professores para ampliar o número de escolas 
participantes e da construção e aplicação de questionários para serem 
respondidos pelos pesquisadores e alunos para avaliar o impacto do projeto. 
A bolsista registra também os encontros do grupo de formação continuada 
denominado Nosso Encontro que vem compartilhando e problematizando 
experiências sobre ensino de ciências formado por pós-graduandos do 
GEEDUQ e professores da Educação Básica, em parceria com o Centro de 
Ciências. Neste ano, os professores desenvolveram um projeto coletivo sobre 
sustentabilidade nas escolas que lecionam, envolvendo impactos econômicos, 
sociais e culturais, além de alimentação saudável e reciclagem.  

José Guilherme da Silva 
Lopes 

Caroline Bastos de Souza 
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