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nº da submissão Título 

3888 O programa de aprendizagem como prática profissional discente no campus Natal - Zona Norte  IFRN: pontos e contrapontos. 

3891 
Educação física e nutrição no ensino superior: reflexões sobre as experiências pedagógicas realizadas no curso de engenharia de controle e 

automação 

3893 Jogos e brincadeiras da cultura quilombola nas aulas de educação física no ensino médio: experiências a partir de um projeto de ensino do IFSP 

3896 Trabalho e subjetividade do professor do IFSP: estudos preliminares no campus São Carlos 

3897 Criação de um sítio eletrônico: experiência da metodologia pelo discente da especialização em educação profissional e tecnológica 

3898 Desenvolvimento de um modelo conceitual para medir a qualidade dos serviços educacionais 

3899 Classificação do sujeito gramatical em livros didáticos de língua portuguesa 

3902 Patologização e medicalização da educação 

3903 O jovem e o mundo do trabalho 

3904 A influência da elaboração do design instrucional e seus recursos nos cursos em EAD no grau de aproveitamento dos educandos 

3905 O proeja no IFSP e uma perspectiva para o câmpus São Paulo Pirituba 

3907 Redes sociais e a escola: construindo a inteligência coletiva de maneira crítica 

3910 A pesquisa dentro da disciplina de estatística: um estudo de caso do IFSP campus Catanduva 

3911 A contribuição da construção de modelos no processo ensino-aprendizagem de um caso prático 

3912 Reflexões sobre a formação e o papel social de gestores 

3918 Proposta de adequação de dois cursos técnicos da área de informática segundo a metodologia PBL 

3919 Programa mundo afora - a influência da cultura francesa no Brasil 

3920 Homofobia e violência de gênero: uma análise das violações de direitos e do preparo e da abordagem do tema pelos professores no IFSP 

3922 Educação ambiental na escola 
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3923 Avaliação da satisfação de estudantes no ensino superior do IFSP 

3925 No câmpus Piracicaba tem teatro? Tem sim senhor! 

3926 Uma proposta de ensino de física para comunidades quilombolas do Vale do Ribeira 

3927 Percepção do farmacêutico sobre sua relação de trabalho com o técnico em farmácia: integralidade no cuidado a saúde 

3928 Acessibilidade em sítios de instituições educacionais: uma avaliação no IFSP câmpus Sorocaba 

3930 Ensino da lógica da programação: um relato de experiência 

3931 Metodologias inovadoras no ensino de física: gamificação 

3933 Perfil e o interesse do aluno do primeiro ano do ensino médio em relação ao currículo da disciplina de física 

3935 O fenômeno de levitação acústica para o ensino de ondulatória 

3936 A influência do conhecimento prévio no ensino do conceito de energia 

3941 I Encantus no campus: prática de canto coral no campus avançado três corações 

3953 Desenvolvimento de uma urna eletrônica educacional similar ao do TSE 

3960 O programa de aprendizagem como prática profissional discente no IFRN: conceitos e estrutura. 

3961 Aprendizagem de matemática em redes sociais: uma interface da tecnologia, da resolução de problemas e da teoria da atenção 

3966 A evasão escolar nos cursos tecnológicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

3969 O perfil da retenção nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do campus São Paulo (2014-2017): um estudo preliminar 

3984 Integração curricular pelas histórias em quadrinhos 

3987 
Saúde mental discente e formação docente: uma proposta de pesquisa sobre a saúde mental dos estudantes de cursos técnicos integrados ao ensino 

médio 

3988 Estudo sobre o início da carreira docente: uma análise sobre o impacto do IFSP nos recém-licenciados em química. 

3990 Exame de proficiência para professores de inglês: implicações para a formação docente 
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3995 Conhecer as bases conceituais da EPT: uma proposta de inclusão da temática na formação continuada de professores da educação profissional 

4002 Pesquisa e desenvolvimento de sobremesa em pó a base de soja 

4003 Labtur expansion 2018: reflexões e perspectivas sobre a relevância e utilização de um espaço profissional de aprendizagem na área de turismo 

4006 Educação em direitos humanos e inclusão: entre o discurso ideal e o real 

4008 Uso da realidade aumentada como apoio ao ensino básico e tecnológico. 

4009 O mapeamento dos polos de inovação no RS 

4010 Ensino simultâneo a distância - uma experiência de interação entre duas turmas de licenciatura em química. 

4013 Desenvolvimento e avaliação de objetos de aprendizagem sobre administração de medicamentos por via intramuscular 

4014 How to prevent me: um serious game baseado na aprendizagem sobre prática sexual segura e contracepção 

4015 Educação e ludicidade: um olhar para novas metodologias 

4017 Uso de software livre no mapeamento da produção agroecológica do assentamento Milton Santos - Americana/SP 

4018 Desenvolvimento e análise de um trilho de ar para laboratório didático de física 

4021 Educação profissional e tecnológica, gênero e sexualidade: primeiras aproximações 

4025 Coletivo de pais/responsável de estudantes no campus IFSP Hortolândia 

4026 O ensino de contabilidade no curso técnico em administração: relato de experiência de monitoria 

4027 Construção de veículo movido à energia potencial gravitacional com rodas de rolamentos (carrinho de rolimã) 

4029 Desenvolvimento de jogo digital para o reforço das aulas de algoritmo do curso técnico de desenvolvimento de sistemas do IFSP Campinas 

4031 Estudo da evasão no curso de fabricação mecânica do Instituto Federal de São Paulo do campus Catanduva 

4035 Educação em direitos humanos e inclusão: entre o discurso ideal e o real 

4036 A evasão escolar nos cursos tecnológicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
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4041 O desenvolvimento da concepção das estruturas axiomáticas por meio dos axiomas de Peano 

4043 Safe&sound: uma proposta de um jogo digital em hospitais 

4046 
Aspectos metodológicos da pesquisa na educação de ciências: um levantamento dos projetos de pesquisa desenvolvidos no IFSP campus Capivari de 

2012-2017 

4051 Base nacional comum curricular (BNCC) do ensino médio, contexto histórico de sua construção e principais mudanças. 

4052 Maquetes-táteis para deficiente visual, sob a óptica do docente, do discente e dos elaboradores 

4054 Saberes dos professores da educação profissional técnica de nível médio em enfermagem 

4055 Miniconferências como estratégia de ensino para a produção textual 

4056 A importância do Pibid na formação inicial docente 

4057 Sensibilizando educadores para a temática étnico-racial: a experiência do curso de história e cultura africana e afro-brasileira no IFSP campus Matão. 

4061 Estudo introdutório da política externa independente dos governos Jânio Quadros e João Goulart (1961-1964) 

4064 Alfabetização e letramento: análise comparativa de livros didáticos dos anos iniciais do ensino fundamental 

4067 A expansão dos cursos técnicos de nível médio no interior paulista: análise das Etec's e institutos federais da macrorregião de Sorocaba 

4071 Prática como componente curricular na formação inicial de professores: histórias de vida, memórias e recursos digitais. 

4074 Sistema de controle de acesso de ambientes integrando tecnologia rfid e raspberry 

4075 O ambiente educativo sob o olhar interdisciplinar da psicologia e da sociologia: uma experiência no curso de pedagogia do IFSP / Boituva 

4076 Neabi indica nº2: percursos da produção de um material didático 

4078 Elaboração de manual para apresentação de trabalhos acadêmicos: uma análise de pontos não abordados pelas normas da Abnt 

4080 
Aspectos metodológicos da pesquisa na educação de ciências: um levantamento dos projetos de pesquisa desenvolvidos no IFSP câmpus Capivari de 

2012-2017 

4082 Óptica e trigonometria: interdisciplinaridade e experimentação no ensino médio 



IV– CONEPT Congresso de Educação Profissional Tecnológica do IFSP 

Resultado dos trabalhos aprovados - 2018 

         Página 5 
 

4087 Relações étnico-raciais e formação docente na educação infantil 

4088 A evasão nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia: o que dizem as teses e dissertações produzidas entre 2008 a 2018 

4089 Questões sobre abordagem didática de canções em sala de aula 

4090 Aplicativo web app de acesso a rede hoteleira da baixada santista 

4092 Uma reflexão sobre a conservação do acervo bibliográfico de uma instituição de ensino superior. 

4093 As relações entre ficção científica, história da ciência e educação científica 

4094 Metodologias ativas para educação profissional e tecnológica através do jogo ecoar como recurso didático. 

4095 A resolução de situações-problemas contextualizadas no processo de ensino aprendizagem na EJA (educação de jovens e adultos) 

4097 Soluções visuais para descrições arquitetônicas do espaço 

4098 Senior care: aplicativo móvel para o auxílio e cuidados geriátricos e gerontológicos 

4099 Projeto integrador: experiência de ensino e aprendizagem no curso técnico integrado ao ensino médio 

4100 Sala de aula invertida como estratégia de ensino para educação de adultos. 

4101 As interfaces entre a perspectiva da teoria histórico-cultural e a educação de jovens e adultos nas prisões 

4102 Nutrisports 

4103 Resolução de problemas mobilizada no âmbito da recuperação paralela 

4104 O despertar do aluno para a escolha do itinerário formativo e profissional 

4106 Ensino de biologia por projetos: problemas socioambientais como tema gerador. 

4110 A utilização de tics no desenvolvimento do projeto integrador de um curso técnico em administração do IFSP 

4111 O número de ouro e o número plástico 

4112 Espaços de cultura maker, em sentido a ciência cidadã 



IV– CONEPT Congresso de Educação Profissional Tecnológica do IFSP 

Resultado dos trabalhos aprovados - 2018 

         Página 6 
 

4114 A importância do laboratório de ensino de matemática na formação docente 

4115 Contação de histórias como recurso didático 

4116 Propagando a comunicação através da rádio web IFSP:  campus Avaré 

4118 "Quem tem medo do lobo mau”: a questão da saúde mental entre adolescentes na contemporaneidade 

4119 Desmistificando o trabalho de conclusão de curso (tcc) 

4122 Bourdieu e o novo ensino médio: capital cultural e a metástase do poder no Brasil 

4123 Ações socioeducativas no âmbito do IFSP: estratégias de educação para além da sala de aula. 

4124 Sistema de controle de acesso de ambientes integrando tecnologia rfid e raspberry 

4125 Inclusão escolar e educação especial análise de publicações eletrônicas na Anped (30ª, 36ª, 37ª, reunião nacional da Anped) 

4126 O perfil dos estudantes do ensino médio integrado do IFSP: a relação entre capital cultural e rendimento escolar 

4127 Acompanhamento de egressos no cenário profissional do curso superior em gestão de turismo de uma instituição de ensino superior. 

4128 
Concepções acerca da natureza da ciência de professores generalistas dos anos iniciais do ensino fundamental da rede estadual de ensino: introdução 

às práticas experimentais. 

4129 Acompanhamento de egressos no cenário profissional do curso superior em gestão de turismo de uma instituição de ensino superior. 

4130 Forumvet: um app em smartphone para auxiliar médicos veterinários 

4131 
A representação e representatividade da população afro-brasileira nos livros didáticos de ciências do ensino fundamental: uma análise da coleção 

"para viver juntos" 

4132 Diálogos literários e concurso cultural de microcontos 

4134 Ifronteiras: diminuindo as desigualdades entre falantes de espanhol e português por meio de ações de extensão no IFSP 

4135 Relatório experimental: uma proposta de interdisciplinaridade entre língua portuguesa e física 

4138 Modelagem molecular como ferramenta auxiliar para a produção de recursos educacionais para o ensino de ciências e tecnologia 
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4139 Ensino de química para deficientes visuais proposta de construção de materiais didáticos de baixo custo 

4140 As produções científicas sobre sustentabilidade no Scielo: uma análise das áreas engenharias, ciências agrárias e multidisciplinar (2018) 

4141 
Uma atividade com aprendizagem baseada em problemas: uma atuação interdisciplinar de licenciandos em química utilizando a pluralidade cultural 

como tema transversal 

4144 A formação do professor-pesquisador: reflexões sobre uma experiência no curso de licenciatura em pedagogia 

4145 
Economia política, agroecologia e tecnologias sociais na produção de alimentos do brasil: estratégias socioeducativas para o desenvolvimento rural 

sustentável na RMC 

4146 Condições menos matemáticas para tratar de movimento uniforme a partir de atividade prática de física envolvendo ludicidade e inclusão 

4147 Do cortiço aos nossos dias 

4151 O mercado brasileiro de informática no início da década de 1960 

4152 Bomba de hidrogênio: trabalhando corrosão chuva ácida através da atividade experimental lúdica e contextualizada 

4153 
Levantamento das possibilidades da influência que a dramaturgia dispõe no turismo doméstico junto aos discentes de uma instituição de ensino 

superior. 

4154 Relação professor-aluno: um olhar comparativo entre Gramsci e o movimento escola sem partido 

4155 Jogos educacionais para crianças com dislexia 

4157 Práticas pedagógicas para o ensino das relações étnico-raciais na formação docente 

4158 Esporte e cultura: informação quebrando barreiras. 

4159 
BNCC do ensino médio e a negação de direitos de aprendizagem: entre o estreitamento curricular, a negação da qualidade e a falácia da participação 

social 

4161 Montagem e análise de um experimento multidisciplinar de baixo custo para ensino de tópicos de ciências da natureza e informática 

4162 
Sistema de gestão de eventos: relatos de experiência da construção de uma plataforma para planejamento e organização de eventos numa instituição 

de ensino 

4163 
Reflexões sobre experiência de monitoria em um curso de bacharelado e licenciatura em enfermagem: em foco a formação de professores para a 

educação profissional 
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4165 Sócrates e Paulo Freire: diálogo e libertação do homem 

4166 Sentido pessoal do professor de educação profissional técnica articulada ao ensino médio: um estudo de revisão 

4168 Uso de contação de histórias como ferramenta didática nas aulas de física no ensino médio 

4169 
Estudo sobre as plantas medicinais utilizadas em bairros de Nilópolis, município da baixada fluminense do Rio de Janeiro, como forma de medicina 

popular 

4170 Formação em estudos literários: uma experiência de avaliação no curso de licenciatura em letras do câmpus São Paulo - Pirituba do IFSP 

4172 Formação de professores e seus limites no campo da interdisciplinaridade no ensino fundamental I 

4173 Diversidade cultural em Presidente Epitácio: ações extensionistas do programa mundo afora 

4174 Entre o ensinar e o aprender: (re)visitando percursos e produzindo significados na matemática escolar 

4175 Formação continuada de professores no Instituto Federal de São Paulo: atuação docente num contexto de mudanças políticas 

4176 Automação portuária 

4177 Resolução de problemas mobilizada no âmbito da recuperação paralela 

4179 Estudo de meio interdisciplinar como proposta de ensino 

4183 A implicação do maravilhoso na construção argumentativa 

4187 “Conexão indústria”- ações para aproximação com instituições externas, aprimoramento da formação profissional e redução da taxa de evasão. 

4188 Uso de ferramentas digitais e redes sociais no ensino de sociologia 

4190 Os desafios da evasão na formação técnica de nível médio: uma análise do IFSP câmpus sertãozinho 

4193 
As tecnologias de comunicação e informação contemporâneas na educação de jovens e adultos ferramentas de consciência crítica, desenvolvimento 

acadêmico e transformação social 

4195 
Inclusão escolar da pessoa com deficiência e a questão da acessibilidade e da universalização: um mosaico de perspectivas e concepções a partir do 

estado da arte. 

4196 
 Agita IFSP: ações de prevenção e promoção à saúde para alunos do ensino médio integrado ao técnico profissionalizante do instituto federal de 

Barretos. 
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4197 Plano nacional do livro e leitura: caminhos para materialização nos municípios brasileiros 

4198 Representações sociais de professores e gestores do IFSP sobre o futuro 

4199 O marketing como ferramenta de comunicação da gestão de turismo 

4213 Cultura organizacional em contexto educacional e a recontextualização de políticas públicas 

4215 A perspectiva em sketchings: mapear, compreender e desenvolver metodologias de desenho. 

4216 Prototipação de redes definidas por software (sdn) openflow com open vswitch, floodlight e virtualbox 

4219 O uso do moodle como ferramenta de apoio ao ensino no curso presencial de licenciatura em pedagogia 

4221 Pesquisa, ciência e realidade social: a experiência da revista universo interdisciplinar 

4222 Conselhos de classe: em defesa de uma leitura crítica e anti-hegemônica em tempos de avanço do neoliberalismo 

4223 
Alimentos industrializados e leitura de rótulos: a educação alimentar e nutricional como ferramenta de autonomia e transdisciplinaridade no ensino 

médio 

4224 Novas perspectivas do estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura: contribuições do Pibid na formação inicial de professores 

4225 Estágio curricular supervisionado: o início de um percurso para a profissionalização docente 

4226 Institucionalização da educação a distância no instituto federal de São Paulo: análise dos planos de desenvolvimento institucional 

4227 Os institutos federais e a educação profissional: uma década de implementação 

4228 Seminário em sala de aula: um método avaliativo 

4229 Desenvolvimento de sistema web para elaboração de avaliações diagnósticas e aplicativo mobile para auxílio na fixação de conteúdo 

4230 O significado e o sentido do planejamento no trabalho do professor 

4234 Segurança da informação com software livre e ferramentas open source: uma reprodução dos ataques de força bruta e de negação de serviço 

 


