
 
 

 
TRABALHOS SELECIONADOS PARA  

FEIRA DE EXPOSIÇÃO - XII JIT / VII FÓRUM ITE / II JPG 
 

DIA 29 DE AGOSTO/2018 – 10h30min a 12h30min 

RESPONSÁVEL PELA 
EXPOSIÇÃO 

 
TÍTULO DO PROJETO 

BREVE DESCRIÇÃO DO TRABALHO A SER 
EXPOSTO 

Emanuele Nunes De 
Lima Figueiredo Jorge 

WEB OF FARMS: o 
cyberespaço que conecta 
o campo ao mundo digital. 

A combinação entre sensores eletrônicos,  
smartphones,  tablets e humanos como sensores 
favorece a criação de ambientes inteligentes que 
podem sofrer intervenção de outros dispositivos 
eletrônicos chamados atuadores. O emprego desses 
dispositivos e da criação de aplicações que interagem 
com o mundo real e enviam dados na internet estão 
dentro do paradigma da internet das coisas. No 
contexto da produção agrícola, o monitoramento 
constante (aquisição de dados) análise dos dados 
(obtenção de informação) e melhoria na produção 
sustentável e manejo do solo (ambos de forma 
inteligente a partir de conhecimentos construídos sobre 
as informações obtidas) conduzem ao desenvolvimento 
de uma agricultura inteligente suportada por 
tecnologias da informação. O projeto propicia o ensino 
de desenvolvimento de aplicações Web e IoT para 
alunos do PROEJA por meio da imersão no projeto e 
inserção de problemas reais, enviando as informações 
para a web para futuras análises. 

Phellipe Caetano 
Santiago 

Estudo sobre o processo 
de atenção dividida em 

jogos digitais. 

Esse artigo tem como base as teorias de atenção 
seletiva e psicologia da percepção. Ele visa analisar e 
quantificar, por meio de experimento, a diferença de 
desempenho de jogadores submetidos a uma única 
tarefa e jogadores submetidos a algum estresse 
proveniente de outros desafios, em paralelo, assim 
dividindo a sua atenção, o que pode vir a prejudicar a 
sua percepção do desafio central. 

Ricardo Esteves Kneipp DomiPay 

DomiPay é um sistema em versão BETA de uma fintech 
e também rede social já disponível em 
www.domipay.com.br, onde usuários ganham por 
utilizar a rede e gerar conteúdos de valor e 
principalmente por compartilharem conhecimentos. A 
startup será exposta. 

Ricardo Esteves Kneipp Diversidade em Jogo 

Diversidade em Jogo é um projeto que visa criar um 
jogo que tem como principal temática a 
representatividade no mundo dos jogos. O jogo se 
passa em uma cidade cinza com pessoas cinza, e elas 
são cinzas porque sofrem opressão. As pessoas da 
cidade encontraram o "ser cinza" como uma forma de 
se proteger da opressão. Então o jogador assume o 
papel de uma criança perdida na cidade, que ao 
encontrar com essas pessoas as ajuda em algumas 
missões e ao finalizá-las as transforma em coloridas, 
demonstrando que elas são muito mais bonitas do jeito 
que realmente são. Diversidade em Jogo é um jogo de 
narrativa que ainda está em desenvolvimento. 



 
 

RESPONSÁVEL PELA 
EXPOSIÇÃO 

 
TÍTULO DO PROJETO 

BREVE DESCRIÇÃO DO TRABALHO A SER 
EXPOSTO 

Vivian Martins Lopes De 
Souza 

Entre Formas 

A apresentação consiste na exposição de um conjunto 
de esculturas que possuem a temática feminina. Estas 
são peças de formas abstratas da figura feminina, 
trazendo sentido da forma pela peça. Duas delas 
possuem a mesma forma, porém com materiais 
diferentes: uma é feita de cimento enquanto outra é de 
resina.  Uma das esculturas é feita de isopor, devendo 
ficar exposta pendurada. Esta escultura mostra ao 
espectador as formas sugestivas do feminino conforme 
seu giro, representando o ciclo da forma da mulher em 
suas várias fases. 

 

DIA 30 DE AGOSTO/2018 – 10h30min a 12h30min 

RESPONSÁVEL PELA 
EXPOSIÇÃO 

 
TÍTULO DO PROJETO 

BREVE DESCRIÇÃO DO TRABALHO A SER 
EXPOSTO 

Célia maria do carmo 
bonilha 

Produção de carne vegetal 
otimizando a produção de jaca 

A jaca (artocarpus heterophyllus) é uma fruta originária 
da ásia, podendo ser encontrada em quase todas as 
regiões tropicais, inclusive no brasil. Possuindo grande 
produtividade, um pé de jaca pode produzir cerca de 1 
toneladas por safra, sendo considerada como a maior de 
todas as frutas comestíveis. Na índia seu consumo é bem 
difundido tanto in natura como em receitas doces e 
salgadas, no brasil, por diferentes motivos, é 
desconhecida por muitos possíveis consumidores e 
pouca explorada comercialmente, sendo uma boa 
alternativa para a agroindústria, onde sua polpa (carne) 
e caroços podem ser transformados em produtos 
comerciais. Entre os fatores que influenciam em sua 
comercialização in natura está a permissibilidade 
gerando perdas consideráveis nos pós colheita e 
distribuição nos mercados consumidores. Sendo sua 
polpa considerada carne vegetal que pode substituir a 
carne de origem animal, tanto madura como verde tem 
muitos macros e micros nutrientes, entre eles ferro, 
magnésio, cálcio, proteína, vitaminas, a, c, b6, b12. Com 
esta premissa favorável, o objeto do projeto é utilizar a 
jaca verde, utilizando técnicas simples, elaborando a 
carne de jaca que possa ser utilizada em diversos 
preparos salgados, para avaliar as características 
organolépticas e a aceitabilidade do produto utilizamos 
para preparação de torta salgada que pode ser 
consumida por pessoas com restrição alimentar a 
proteína animal, vegetarianos e veganos. A agroindústria 
de frutas tem na jaca uma nova e oportuna vertente para 
agregar valor à produção local e expandir o mercado com 
um produto de boa qualidade, com a perspectiva da 
crescente corrente que busca alimentos nutritivos, 
saborosos e sem consumo de carne animal. 



 
 

RESPONSÁVEL PELA 
EXPOSIÇÃO 

 
TÍTULO DO PROJETO 

BREVE DESCRIÇÃO DO TRABALHO A SER 
EXPOSTO 

Davi pereira romeiro 
neto 

Caracterização de sementes 
de pinhão-manso cultivados 

no ifrj - pinheiral com potencial 
de aplicação em 
biocombustíveis. 

O campus pinheiral do ifrj possui uma área plantada 
decorrente de projetos acadêmicos anteriores onde se 
estuda o manejo da cultura no tocante as condições do 
solo e os impactos ambientais da cultura do pinhão-
manso na fauna local. Iniciada em novembro de 2014, 
após os tratos culturais referentes ao manejo, de controle 
de praga, adubação e orientação das podas de formação 
a 50 cm (em 2015) e a 120 cm (em 2016) foi realizada 
primeira colheita de frutos, havendo expectativa de 
produção comercial para esta cultura a partir do terceiro 
ano de cultivo.  Em 2017/2018 começamos a colher 
material considerando que a cultura já estaria em sua 
capacidade de produção com objetivos comerciais.                                                                                               
Pretende-se neste trabalho apresentar os resultados 
iniciais comparativos das duas safras com o objetivo de 
avaliar a qualidade das sementes proveniente da 
primeira floração (2016) com a de 2017/2018, analisado 
os grãos    no tocante ao teor de umidade e teor de óleo  
correlacionando  peso da semente, produzidas no 
campus pinheiral do instituto federal do rio de janeiro. A 
participação na xii jit, será feita pela exposição de banner 
e dos alunos explicando os fundamentos da pesquisa e 
seus resultados parciais. 

Fernando moraes de 
oliveira 

Mapeamento e divulgação de 
trilhas turísticas de arraial do 
cabo por georeferenciamento 

Em unidades de conservação (uc), os mapas servem de 
apoio aos visitantes e ao próprio manejo dos parques. A 
difusão da utilização de técnicas de sistemas de 
informações geográficas (sig) se tornou essencial para a 
análise espacial de dados mapeados. Pela relevância do 
tema, selecionou-se como principal objetivo desse 
trabalho o mapeamento e divulgação, por meio de 
georreferenciamento, das diversas trilhas turísticas 
localizadas no município de arraial do cabo, região dos 
lagos, estado do rio de janeiro. Arraial do cabo possui 
bioma predominante mata atlântica e é rodeado por 
praias e uc municipais, estadual e federal. As principais 
são resex de responsabilidade do icmbio e o parque 
estadual da costa do sol de responsabilidade do inea 
onde podemos encontrar muitas trilhas. As trilhas serão 
mapeadas e divulgadas através de um website 
interligado ao google earth objetivando melhoria na 
divulgação das informações turísticas auxiliando na 
educação ambiental e na diminuição do turismo 
predatório. 

João vitor soliva freire 
Gamificando tdah e dislexia 
através de jogos educativos 

O projeto "gamificando tdah e dislexia através de jogos 
educativos" resultou na produção de dois jogos digitais: 
as aventuras de ifinho e dia a dia com a turma do ifinho.  
A apresentação consiste em duas etapas, uma 
explicação resumida dos objetivos, metodologias e 
resultados do projeto e os jogos em si, rodando em 
notebooks e smartphones levados pelos membros dos 
projetos. 

Luana de almeida 
ribeiro/edy lawson 

silva santos 

Religiões de matriz africana e 
empreendedorismo social: 

uma pesquisa ação para uma 
alternativa na luta contra a 
intolerância religiosa e a 
invisibilidade social de 

terreiros 

A apresentação mostrará o desenvolvimento de uma 
ferramenta para auxílio ao combate à intolerância 
religiosa. Trata-se de uma empresa de finalidade social 
que agrega uma série de produtos e serviços, mas que 
tem como o foco a legalização dos terreiros e a 
valorização da cultura desses ilês. 

Listagem divulgada em 23/08/2018. 


